










গুরুদক্ষিণ1 1 
( মন্ত্রযোগ ) 

উপশ্ঠাস। 

“রামায়ণ কাহিনী” ও “কবি'কালিদাস” 
প্রণেতা 

শ্ররাজকুমার বন্ছ বি, এল, 
বিরচিত। 

শ্ীদেবেক্রানাথ সরকারদ্বার! মুদ্রিত | 

ইল! প্রেস, কুচবিহার | 

১৩২৮ মুল্য ২২. দুই টাকা 





৮ শপ পয পা আন সপ্পপ ০৮ শপ? শী শট সা শপ চপ আপি আর রি, জি জর পির, 

টি ূ  ছহ 

প্রক রের নিবেদন । 
গু 8 

পুর্বে আমাদের এতদ্দেশে ছেলে ধরার এক সম্প্রদায় নু 

তদবজস্বনেই এই উপল্লামথানি লিখিত । সে'ছেলে ধরা! সম্প্রদায়ের ূ 
উপদ্রব এখন উপযুক্ত ইঞভশ্াাসনে প্রায় বিলুগ্ত। 

এই গুহুথানিকে নাটকের ভাব সমখ্ত উপগ্যাস করা হইয়াছে । ূ 

পাসে মনস্তত্াদি প্রকাশকরা অপেক্ষা! বোধ হয় বিভিন্ন শ্রেণীর 

পাঠক কচ তাহা উন্মেষ বারিয়াতইতে দেওয়া ভাল। | 
ৃ 

তো 

কেননা উহ্বাতে পাঠক পাঠিকাগণ্র চিস্তাশাক্ত ও ভাবগ্রবণত। 

: অধিকতর বিকাশ হইবার তস্তাবনা। বিশ্বে গুহকারেন প্রকাশিত 

মনস্তত্বাদি! বিভিন্ন শ্রেণির পাঠক পাঠিকাগণের মনঃপুত অনেক 

হলে না হইতে পারে। মস্তি ভঞাপক উপক্ঠাসাদি কেবজ কোন | 

শেণীর লোকেত্র নিকট ৭ হইতে পারে, দৃশ্োপযোগী 

কদাচিৎ হইবার ১স্তাবনা। এত্ত এই ওস্খানিকে পাঠোপযোগী 

অথচ দৃশ্তোপযোগী করিতে চেষ্ঠা করা হইয়াছে । ইহাতে গছকার 

কতদূর ক্ৃতকাধা হইয়াছন, তাহা সর্কসাধাহণের বিবেচনাধিন। 

এই গ্রন্থখানিতে ভাগবভোল্লিখিত জক্কফের গুরদখণার 

কতকট। ছায়। পড়িয়াছে। আশা কারি সে দোষ দার্ঞলায় হইব। 

' কেনন। প্রত্যেক পরবন্তী গ্রচথেই পূর্ববন্তী কোন না বে, 1ন হের 
ট 

আত সাদান্য ছায়াও খুঁজলে জাধার্দত পাওয়া যায়, ইহ। |বাবধ 

কারণে হইবার সম্ভাবনা । ইতি ও 

শ্রীরাজকুমার বন্থ । 
শরির পরার * জবা পা 

গর 

পি 1418 

পি ঠা 
-- হল ুুলাললীসিশিিশ। 





গুরুদক্ষিণা । 

প্রথম খণ্ড । 
মি ০ 

প্রথম পরিচ্ছেদ. 

মলয়পুর | 

মলয়পুত্নের স্চপ্রসিদ্ধ হাঁলুকদার শ্যামল।ল চাটনোর বৃদ্ধামাত। 
তাহাদের প্রতিবেশী রাগতারণ ঘেষের বাড়ী হইতে অপরাহ্ণ 

বেলায় প্রভা(ব্ন করিয়।ই ন্যস্ত ও উদ্বেগের সহিত ভাহাদের 

বিশস্ত পুরাতন ভৃত্য কিন্করকে ডাকিলেন “ওরে কিস্কর, কোথা 

গেলিরে, শীগির আয়, কানাই বলাঈকে খুজে নিয়ে আয়। 

এরূপ সময় স্বয়ং শ্যামল।ল ঢাটুযো মাতৃসমিধানে আসিরা উপস্থিত 

হইলেন এবং মাতাকে জিচ্ছসা করিলেন “কেন মা এত বাস্ত 
কেন কানাই বলাই বোধ হয় তাদের খেল।র সাথী বালকদের 
সহ নিয়মিত খেলা -কর্ছে গেষ্টে, নিশ্চয়ই মন্দার পুপন্কফারে 

আস্বে।” 



২ মলয়পুর। 
খরার জজ স্* লি ভি শক রি শ পপ সত কত ৮ পসোশে শু চ্চ শঞ সত ৪১ সপ শে পপ শামি 

সস রত লা সি ০ রি মে 

.*. মঙ্চি_.এ দেশে আবার ছেলেধরা এসেছে শুননি? এক 

ঈর্কানাশ বা!ংপার ঘটেছে । নিভাই বিষ্ারজণের ছোলেটি, আঙা 

এমন দশ সররপ্রের স্ন্দর ফুটফুটে বোধ ছেলেটিকে লাকি ছেলে- 

ধরান। চুরি করে নিয়ে গেছে। 

শ্টামলাল_-সে কি গ নিতাই বিদ্যারত্ব ছেলে মেয়ে নিজে 

"গঙ্গা সাগর গিয়েছিল, সেখান হতে কব ফিরল? 

মাহা__আাজই সকালে সাগর মেল! ভ'তে কিরেছে, আভা, 

মা শ্রারা ছেলে নেয়ে ছুটি, ভার ছেলেটি আবার দল্সাতে চুরি করে 

'নিল!। শিশ্াই ঠাকুর কি করে বাচ্ুলে জীনি না। 

শ্যামলাল--ভাহার ছেলে চুরি এখান ভচে হয়েছে £ 

মাঠা_না সাগর মেলা হতে গিয়াছে স্রীনিলাম ? 
শ্বানল।ল-__ভাত যালেই | মেলা হাট বাজারে চোর ডাকাত 

ছেলে ধরা প্রভৃতি নানা রকমের লেকি জড় হয়। সানধনি না 

হণ এপ স্থানে এইরূপ দুপঙনা ঘটেই গাকে। মেলায় যাবার 

সময় আদি শিঠাহ থাবুরাক এহ শিষেধ করলাম ঘে ছোট ছেলে 

গেয়ে শিয়ে যাওয়। উচিত নয়; উহাদিগকে আমাদের বাড়ীতে 

কিছুদিনের জ্য বর" পাখিতেও আমি আগ্রহ করলাম, আমনর 

করার কিন্গু মে কশপাহও করল না। ছেলে মেয়েও মেলায় 

যাইবার অন্ত তাহাকে ধরির। বসিল। তিনি আমাকে বলিলেন 

“ন্তাকি? আমি আছি, করুণা মানী ও চাকর সদা আছে, 

কযানই এ কয়জনে কি ছেলে মেয় ছুটি রক্ষা করতে পারব না?” 
সামি স্পর্ট কিছু বলিল।ম না, আমি মনে মনে বা আশকা 

সম সপ্ত -স্্ আ্ চে এ পর | পশস। শপ শপ জপ ক শে জগ শর উ 



গুরন্দপ্ষিণা । ৬ 
প্র সপ | ব্ লকাই- শি শিস? ও 
পল প জল রে টির ০88 টিন নটর সি নিলি পট 

করেছিলাম ভা ঘর়েছে । সাগরমেলা হহতে ছেলে চুরি গিষ্বাঙ্ছে 

তা এখানে ভয় কি? 

মাতা-__-এখানেও নাকি ছেলে ধরা এসেছে লোকে একধপ 

বলে। 

শ্াামলাল- নাদর এ্রামে ছেলে মরার পাসে কিছু কা. 

পাবে ন।। সেজগ্য ভামীনিশ্চিন্ত 531 ঘাঠ-্ধানি নিতাই 
এ1কুরকে একটু সাঙ্থুনা করে আসি । র 

শ্যামলাল এইরূপ ব্লিয়। বাহির বাটীতে চলিয়| গোলেন, আগার 

মাও ক্ষণেক শ্রাদলালের পুরদ্বর কানাই বলঈকে ডাকিতে 

ডাকিতে ক্ষণেক ভৃত্য কিঙ্গরকে ভাকিতে ডাকিতে বহির্ববাঢী 

অভিমুখে তগুপশ্চাৎ চলিলেন। এরূপ সময় তাহাদের বহি- 
ববাটাতে ত্রিশুলধ।রী দিব্য কান্তি বলিষ্ঠ দেহ, গৈরিক বসনধারী 
সন্নাসীবেশে ছুই ব্ক্তি আসিয়! উপস্থিত । তাহাদের উভয়ের 

বমস ব্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, তাহাদের উভয়ের বামতস্তে 

খপ্রনী, মস্তকে পাগড়ী, গায়ে নামাবলী ও স্কন্ধে ভিক্ষার বুলি, 

তাহাদিগকে দেখিয়াই শ্যামলাল দাড়াইয়া রহিলেন, তাহার মাতা 

সন্দিগ্ধচিত্তে জিড্ভীসা করিলেন “তোমরা! কে ?” 

তাহার! উভয়েই স্বীয় স্বীয় দক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশুল ভাঁিতে 
রাখিয়! তদুপরি উপবেশন পুর্ববরু খঞ্জনী বাঁজাইয়! গম্ভীর প্মথচ 
স্বললিত কণ্টে সমস্বরে গাঁন গাহিতে লাখিল। 



গান । 

রাগিণা বারোম্জী--ভাঁল যৎ। 

আমরা। ক'টি ভাঙ্গরের ছেলে। 

মা "আমাদের দিগন্বরী কত খেলা খেপে ॥ 

কখন্ হাসে কখন নাচে পা দিয়ে স্বামীর বুকে 

প্লে স্বামী দেখে জিধ্ কাটে মানোদুখে 

অসি হস্তে ঘুঝে কখন নার্ো দানব দলে ॥ 

বাপ মোদের ভোলানাথ সিদ্ধিতত নিপুণ 

শশানে মশানে ফেরে নিষ্ষাম নিরশ 
সদা তুষ্ট নহে রুষ্ট পুষ্ট ভূত দলে ॥ 

শ্যামলাল কিছু বিশ্মিত হইয়া এবং এইবূপ ললিত সঙ্গীত 

ঞবণে বিমুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “বুঝিলাম তোমরা কালী 
ও মহাদেবের উপাসক, তোমরা কি চাও 1৮ 

তাহারা পুনরায় মধুর সঙ্গীত ধরিল £-_ 
রাগিণী দেশ-_তাণ ঠুংরী। 

(মোনা ) ছুয়ারে দুয়ারে ফিরি কিছু নাহি চাই 
খুজি যাহ! পেলে তাহ দেশে ফিরে যাই । 

সে যে অমূলা নিধি, দিতে পারে শুধু বিধি 
আমরা তোমায় দিতে পারি ভক্ম আর ছাই। 
(তাই) দেশে দেশে ফিরি, না করি কোন চাতুরী, 

তারে খুজি তারি গাথা গাই। 

শ্মামলাল আরও বিস্মিত হইয়ু] জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমাদের 



শুরুদক্ষিণা | ৫ 
নিপতিত পপি পাদ, তাপ শশী শীত সপ সপ*স্পমসপ সপ সপ শপ পা ী 

মালিশ পপ এ এ শতস্স স্প স্পা বাউল ৯ 

গান। 

রাগিণী বারোয়া__ভাল 'আন্ধা । 

(মোদের) দেশ কোথা তা ফেউ না,জানে? 
"কখন কেউ তা কপ্পনি কাদের কাণে ॥ 

সেথা থাকি দেখাই মোদের দেশ 

সইভ বাড়া যেই ঘরেতে যে দিন রামি শেষ 

( পে ) আপন জনে দেখ্তে হেথায় আসি প্রাণের টানে ॥ 

এই সঙ্গীতটা সমাপনান্তে তাহারা গাত্রোখান পুর্র্নক ব্রিশুল 
হস্তে চলিয়া গেল, শ্যামলাল কিছু অর্থ ও অন্যান্য ভিক্ষা দেওয়।র 

জন্/ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ডাকা সন্কেও তাহারা জন্তবেগে 

চলিয়া গেল। 

শ্যামলাল তাহার বৃদ্ধ, মাতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দিজঞাসা 
করিলেন “কি মনে কর 1?” এ 

মাতা__ইহার! নিশ্চয়ই ছেলেধরাদের দলের লোক। 

শ্যামলাল- কখনই নহে । দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবোপাসক এরপপ 
ভক্তি সুচক সঙ্গীত গায়ক লোক কখনও ছেলেধরা হতে পারে না। 

মাতা--যাক সে কথা। তুমি কিস্করকে ডেকে কানাই 

বলাইকে নিয়া আস্তে বল, আমার যেন মনে কেবল ভয় হতেছে। 
আর নিতাই ঠাকুরকে একটু সামনা করে এন এবং তাহার ছার়ান 
ছেলে খোজের কোন উপায় করা যায় কি না তাহারও,চেষ্টা দেখ। 



৬ মলয়গুর। 
তি সপ শত শী শসা লস লি ০ শপ শস্ল পা্ পা  জ সপ্ত আজ আভা 

পস্০ পি পা ৯ সরস এ আস: ক সপ ০৪ আপ সপ. চিপ পশু পাতি ৯ পপর পাপ পপ শর আত ৪ সপ শপ ভাপা সো পপ আশ এপস উল বস সরস 

মাতার সন্দিগ্ধ ভান পুত্রেরসহ এ বিষিয়ে বাগবিতগ্ায় অনিচ্ছা 

সংমিশ্রণে মেঘ বিজড়িত আকাশের ন্যায় অজ্ঞাত ভ।রা অমঙ্গল আশ- 

হর গন্তীর হউয়| রহিল। যেন মু পবনান্দে।লিত সমুহ বৃক্ষের 

হ্যায় দ থামান থাকিয। নীরনে আদমন্নবাছের প্রতীক্ষা করিচ্ডে লাগিল। 
শ্বামলাল বিশ্বাী পুরাভন ভূতা লিঙ্করকে আহ্বান পুর্ব 

“তাহার পুলুদ্বর কানাই বলাইনে, ডাকিয়। আনি,» বলিয়া নিভাই 

ঠাকুরের বাটা চলিয়া গেলেন। 
মলয়পুর একটী সে কালের ব্গদেশের প্রকাণ্ড গ্রাম । সে 

সময় অধিক জেল! ছিল ন| এবং সে সময়ের অনেক জেলার নাম 
অপুনা পরিবর্তন হইয়াছে, স্থৃভরাং নে সময়ের কোন্ জেলার 

অন্তর্গত মলয়পুর গ্রাম তাহার উল্লেখ করা দুরূহ এবং নি্প্রয়োজনও 

বটে। মলয়পুর 8৫ প্রেশশ ব্যাগী প্রকাণ্ড গ্রাম স্থুতরাং উহাতে 
তত্পময় ব্রাক্ষণ কায়ন্্ ভদ্র অভদ্র বহু ও বিবিধ লোকের বাসস্থান 
ছিল। শ্যামলাল চট্টোপাধায় সেই গ্রামের বুনেদি পুরুষানুক্রমিক 
তালুকদার; সংসাগে ভাহার দুইটা পুল্র বলাইলাল চট্টোপাধ্যায় 'ও 
কানাইলাল চট্টোপাধায়, বৃদ্ধামান্তা জগদন্বা ঠাকুরানী ও স্ত্রী 
রাজলন্ষমী, পুরাতন ভূ্াা কিন্কর ও অন্যান্য দাসদাসী ব্যতীত আর 

কেহই ছিল না। বলাইয়ের ধয়স ত্রয়োদশ বসর এবং কানাই- 
গালের বয়স একাদশ বওসর। শ্যামলালের বয়স ৪৭৪৮ বৎসর 

হইবে কিন্তু তাহার স্ত্রী রাজলক্ষনী দেবীর বয়স ২৫।২৬ বতুসরের 
অধিক হইবে না। সে সময় পুরুষগণ সাধারণতঃ একটু অধিক্ 
বয়সে নিনাহ্ু করিত, কাঙ্জেই স্ারনী স্ত্রীর বয়সের এত পার্থক্য। 



প্রননদ মিণো। ৭ 

জগচ্থা ঠাকুরাধীর বয়স ফাইট বৎসরের লিকটবন্ভী হইবে কিল 

তিনি 'তখাপি পিশেষ সবল ছ্রিলেন | সে কালের পাকাাড় ভিত 

মহজে নরম ভইবার নহে, চিনি সংসারের ও গৃহের কত্রী। সে 

কালে শাশুড়াই গুহের করী থাকিতেন বধু তাহার আজ্ঞোধীনা 

সেবিকা রহিত, আর আজকাল সাধারণতঃ তার বিপরীত হইয|ছে 

বধুই গৃহকত্রী আর শাশুরী ভাভার আগরাদীনা পরিচারিকা। এ 
পরিব্ন যে শিক্ষীাফলেই হউক ভাল হইয়াছে কি যাহা হক 

শ্যামপালের বুনেদি ঘরে এই টা পরিনঞনের ভায়াপ। ও এ 

গত্রস্ত হইয়াছিল না। শ্যামল।ল চট্যোপধায় বেশ হুন্দর পুরুষ 

তাহার দীর্ধাবয়ব, গৌরব্ণ কান্তি, নাহিস্থুল, নাহিকুশ বপু, বৃহৎ 
আত চক্ষু, স্ব প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুগ্বান্র। তিলফুল জিনি নাসিক]। 
আহার মাত ্  বয়াসন সময় স্রন্দরী বলিয়া পরিগণিতা ছিলেন । 

শাযাস্লালের জোষ্ঠ পুজ বলাইলাল ভাহার পিহার আকুতিষ্জ শ্রায় 

প্রাপ্ত হইয়াছে হবে বালন্ললভ কোমলছ প্রযুক্ত অত্স্তি সৌন্দব্যশ!লী 
বলিয়াই খোদ হয়, কনিষ্ঠ পুল কানাইলাল বালকেোচিত চাপলোর 
হিত শাহার মাড় আকুতি গ্রাপ্ত হওয়ায় একটি মনোহর যুগ্রি 

গজ অনুষ্ঠত হয়। তাহাদের মাতা রাজলম্মনী দেবীর বণটি 

শমবর্ণ কিছু, সে শ্যামবণণেও চিক্নাতি আছে "অলৌকিক 
অবন্ুব্য একটা শ্রী রহিয়াছে, চক্ষু দুইটি আয়ত ও রক্তাত, য়েন 
প়পলাশনেত্র, আরুতি ও গঠন নারীজনোচিত দিব্য কোমল 

ভ্ীসমন্থিত। শ্যামল/লের পরিবারস্থ আর এক ব্যক্তির পরিচয় 
আবশ্যক । সেই ব্যক্তি তাহাদের পুরাতন ভৃত্য কিস্কর। পুরাতন 



৮ মলয়পুর | 
শা সপ শি কর সস | পা সস ৯ সি ০১ পি পপ পসসা্পা পপ পাপ পপ 

পশু টাটা পা শালী শা লিলিহান লা িিনীশিযলললঠীহান্িশশ্ই লি ল্লী 

ভা বলিলে অনেকে তাহাকে বৃদ্ধ ' বলিরা মনে করিতে পারেন 

কিহ্য ভাহ! নতেচ'সৈ মার ৩০1৩২ বরসের অবিবাহিত যুনক, অতি 

শৈশনকাল হস্তে সে এই চাটুষ্যে সংসারে লাগি পালিত ও 
বদ্ধিত। হাঙর বপ, মা, বাড়ী, ঘর কেহই কিছু জানে ন| স্বয়ং 

কিন্করও কিছু বলিতে পারে না, ভাঙার মাতাকে মনে পাড়ে না 
পিগর চেরা সময় সময় সল্প অল্প,মনে পড়ে। তার যখন 
৬।৭* বংসর বয়স তখন ভাভাকে শাগল।লের পিতা ৬কাধীধাম 

'তাঁহাদর ভাড়।টে বাড়ীর সামনে কুড়াইয়া পান। কিস্কর তাহার 

পিঠীর নাম. বলিতে পারে নই কেবল নিজের নামটিই বলিতে 

প।লিয়াছিল। কিন্গর ক্ষমতার উপর দাড়াইয়। কেনল “বাবা” 

“বাবা” বলিয়া কান্দিতেছিল কিন্তু শাখলালের পিতা! পুলিসের 
সাহাযো 'ও বন্ড চেষ্টায়ও তাহার পিতা মাতা বা বাড়ী ঘরের 

অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই । কিন্কর এখন বলিষ্ঠ 
দিবাঝান্তি যুধক ভইয়াছে শ্যামলাল ও ভাভার মাতা তাহাকে 
বিবাহ করাইয়া ঘর সংসার করিতে বনু চেষ্টা করিয়।ছে কিন্তু 
কিছুতেই কৃতকাম্য হয় নাই, ফিঙ্কর ভাহাব্র বিবাহের কগ! 
উঠিলেই বলিয়া থকে দাদ1ঠাকুরদের অর্থাৎ কানাই বলাইকর 

বিবাহ হষ্টলে সে বিবাহ করিবে। সে তাহাদিগকে ছাড়িয় 
সমুহ, থাকিতে পারিবে না। এখন কানাই বলাইর মাত্র 
৮১০ বত্সর বয়স, তাহাদের বিবাহের সম্ভাবনা অনেক 
দুরে সুতরাং কিস্করেরও বিবাহ সন্তাবন! অতি দূর 
রহিল. 



গুরুদন্ষিণ ৷ ৯ 
শা িপপতিপীণ পাতি, তি ঘ ৬ সপ সত শট পা এ পপ 
চাস শি টপস, ক্স ্শ শে ্্প্ন্য 

শপ শপ পপর আক সস সি জি 

ভৃত্য কিন্কর প্রভূ পুল কানাই বলাইর খোঁজে চনিল। সে 

জানিত বে তাহারা নিশ্চরই গ্রামস্থ হাড়গিলার মাঠে নিরমিত খেল। 

খেলিতে গিয়াছে । তাই কিস্করের অধিক খোজ করিতে হইল না। 

সে অনতিবিলম্গে হাড়গিলার মাঠে উপস্থিত হইয়াই দেখিল কানাই 

বলাই অতি আনন্দের সহিত সহযোগীবালকগণসহ খেলা করিতেছে। 

অতি পুর্ববকাল হইতে এই মাঠটা মলয়পুর গ্রামের মধ্যে কোন, 
বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধ হইখাছিল। এই মাঠে ্রামস্থ চেলেগণ 
প্রারই খেলিতে যাইত অথচ ছুই একটী ছেলে মধ্যে মধ্য তথা 
হতে নিরুদ্দেশ হইত । ইহার কারণ কেহ ঠিক কিছু নির্ণয় 
করিতে পারে নাই, অনেকে অন্ুমান করিত নে সকল খেলাদর্শকগণ 

উপস্থিত থাকিত তন্মধ্যে ছেলেধরা লোক থাকিত। প্রায়ই সন্ধার 

পুর্েন খেলা ভঙ্গ হইত না। সন্ধার আধারের সুসে।গে ছুই একটা 
ছেলে পিন্নে পড়িলে ছেলেধরাকর্তৃক অপঙ্জগত হইত । সাপারণ 

লোকের মধ এইরূপ কিন্বদন্তী ছিল নে, মাঠের প্রান্তস্থিত জঙ্গলে 
ভূতের আডঢা ছিল সন্ধ্যার আধারের স্থযোগে ভূত ছেলে ধরিয়া 
আছড়ীইয়৷ মারিয়া হাড় গিলিয়া খাইত, কেননা মাঝে মাঝে দুই 

একখানা হাড় মাঠের প্রান্তভাগে দৃ্ট হইত। তাহা যে মনুযোর হাড় 
তাহার নিশ্চয়ত। কিছুই ছিল না। শকুনি গুধিনীও সকল প্রকারের 

জীবের হাঁড়ই তগায় আনিয়া ফেলিতে পারে । বে কারণেই হউক 

সেই অতি নত প্রণস্ত মাঠটির নাম হাড়গিল! ম।ঠ হইয়াছিল এবং"গ্রামে 

অতি ভীহিকর স্থান বলির পরিগণিত ভঈভ | সে জন্য কিছুদিন 

ছেলেদের অভিভাবকগণ এই মাঠে খেলা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, 



রঃ মলয়পুর। 
আলি লিটা লীন লিরনটী নি লি চি আজি উল লী হিহউিনীশীহীটি ১ ১ললাহীলীহী ইতি, 

অধুনা ৫1৭ বুসর যাব খামে আর জম্য ভাঁল স্থান না থাকায় এই 
মাঠে পুনরায় ছেলেদের নিয়মিত খেলা আরম্ত হইয়াঁছে। 

কির দর্শকহুন্দের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অতি আ'নান্দের সহিত 

ছেলেদের খেল। দর্শন করিতে লাগিল এবং বিশেধতঃ তাহার অতি 
প্রির কানাই বলাইন ক্রীড়। দেখিয়া বড়ই আমে।দ উপভ্ভোগ করিতে 
লাগিল। এ আমোদ তাহার নুতন নভে, গ্রাম সে কানাই 
বলইকে ক্রীড়া স্থান হইতে আনয়ন করিতে প্রেরিত হয় এবং 
তদুপলক্ষে সে এইরূপ আমোদ উপভোগ করে। সে দেশিল 
কানাই একদল বালকের অহিত হা ডুড়ু খেলিভেছে। বানাই 
ডক ছাড়িন। খেলা আরম্ত করিল। 

হাড়ডু করছ খেল| যাঁচ্ছে বেল! দেখ চেয়ে ভাই। 
সময় থাকতে পথ ন! দেখলে উপর আর নাই ॥৮ 

অপর দলের একটা ছেলে আড়ি পাতিহ|ডিল, খপ্ করিয়া 
কশাইর দুই প| জড়! ধরল, অপর একটা ছেলে পেছন দিক 
হইতে আসিয়া কানাইকে সাপটাইরা ধরিল, যুহৃর্ত মধ্যে কানাই 
সজোরে ছিটকাইয়া পা ছাঁড়ায়া লইল এবং বাহু সঞ্চালনদাঁরা 
স্বীয় দেহ মুক্ত করিয়া ন্বদলে ডাক গাঁকিতে আসিয়া পৌঁচিল। 
একাদশ বংসরের বালক কানাইকে কেহ ধরিয়া! রাখিতে পারিল 
না। ইহা দর্শনে দর্শকবৃন্দ আননদসুচক ঘনঘন করতালি দিতে 
লাগিল" পরে অপর পক্ষের একটা বালক, সে আর কেহ নহে, 
রামভারা ঘোষের দাদশবর্ীয় ছেলে, ভবভীরণ ডাক চাঁড়িযা খেল! 
আরম্ত করিল। 



চারার | ১১ 
স্স্স্প্্শ. শম্ম  ০ শস শপ এ সপ শি নস সপ স্পকস্্ম্ -০-০০- 

“হাঁড়ুডু করব খেলা যাচ্ছে বেলা ভাবনা কফ নাই। 
সাজের সময় বাঁড়ী যেয়ে খেয়ে স্থখেতে ঘুমাই ॥৮. 

অগনি সেই পক্ষের একটা ছেলে ডাকিয়া বলিল “ভবতা রণ 
সাবধান, পিছে লোক 1” যেই বল! তৎক্ষণাৎ পেছনদিক হইতে 

সর্প যেরূপ গরুর পাদদেশ জড়াইয়া ধরে, হিংসা যেবূপ লোকের 

অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করিয়! অভিভূত করে, লতা যেরূপ বুক্ষকাণ্ড* 

বেষটন করিয়! ধরে কানাইও সেইরূপ আসিয়। ভবতারণকে জড়াইয়! 
ধরিল। ভবতারণ উলট পালট টানাটানি বহু চেষ্টা করিতে লাগিল, 

কিন্তু কানাইর হস্তেই আবদ্ধ রহিল। দর্শকবৃন্দ আনন্দ্পুণণ করভালি 
দিল কিস্করও তসহ হৃদয়ের আবেগে তাহাতে যোগদান করিল। 

হাড়ড় খেলার পরিশেষে কানাইর পক্ষেই জয়লাভ করিল 1 

মাঠের অন্যদিকে বলাই অপর ঝলকগণের সহিত বউছি খেলিতে 

ছিল। বল/ই ডাক ছাড়িয়া ছুটিল। 

“আছি ছি কি কর ভাই বউ নিয়ে খেলা ? 

বউত সুখের হেতু না করিও হেলা ॥% 

বলাই আবার ডাক ছাড়িল 

“সংসারেতে যেমন কঠিন হয় বউচি খেলা । 

মনের মত বউ কিন্তু তেন্সি কঠিন মেলা ॥৮ 

পর একটি বালক হাকিল 

“আ ছি ছি বউছছি খরা না খেলিস্ ভাই । 
হার হলে ভাল বউ ভোর কপালে নাই ॥০ 



১২ হরে | 
ক ০০০০০ ০০ সপ শপ শত শা পপ সপ পাস শা শি সিপাপবপীস খন শি পাত জজ শা 

শপ পর শে টি দই ্ সপ শপ শাহী পে পাপ শপ আশ শি স্পা শে সপ শ শপ শপ পরস্পর 

বউছি খেলায় বলাইর পক্ষে জিত হইল । ইহাতে 'কিন্করের 

মনে যেন বড়ই আনন্দ হইল। আর বলাইর ত শ্বভাবতঃই বড় 

আনন্দ বোধ হইল, সে বউছি খেলায় জিতিয়াছে তাহার খুব 
তাল বউ মিলিবে মনে করিয়া সে বিশেষ আনন্দিত হইল। 

উভয় জাত! আনন্দে হ'সিতে হাসিতে বালকদের সহ মিশিয়া 
'ঢলিল। কানাই বলাই এই অসাগানা শারীরিক পরিশ্রমপুর্ণ 

খেলার পর ঘর্মাক্ত কলেবরে গৃহাভিমুখে প্রতাবন্তন করিতে উদ্যত 

হইয়াছে এরূপ সময় কিন্কর তাহাদের সম্মুখীন হইয়৷ তাভাদের হস্ত 

ধরিল এবং নিজের স্বন্কস্িত গামছা দ্বারা উভয়ের ঘর মুচ্াইয়া 

দিল। তশ্পর দুইজনের হন্ত ছুহ হাতে ধরিয়া জনতার মধাদিয়া 

চলিতে লাগিল। দর্শক বৃন্দের মধো যে খেলার শেষাবস্থায় 
পুর্বেবান্ত সন্যাসীদ্রয়ও উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কিন্কর লক্ষ্য 
করিয়াছিল কেননা এ মন্যাসীদয়কে কিছুকাল পূর্বে তাহার 
প্রভুর বাঁটাতেই সে দেখিয়াছিল।, 

সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া! দেখিতে দেখিতে জগ আবৃত করিয়া 
ফেলিল, কি্কর জনতা ঠেলিয়া কানাই বলাইর হাত ধরিয়া বাড়ী 
অভিমুখে লইরা চলিতে লাগিল এবং কানাই বলাইর সঙ্গে সময় 
সময় কথোপকথন করিতে লাগিল। কিস্কর বলিল “দাদা ঠাকুরগণ 
আজ বড় বেশী খেলেছ একেবারে রাত হয়েছে, আধারে পথ 
দেখা যায় না, ঠাকুরমা বড় গালাগালি দিবে” 

ধলাই। বাস্তবিক আজ কড বেশী খেল হয়েছে না জানি 
ঠাকুরমা কন্চই রাগ করেন। 



গুরুদক্ষিণা ১৩ 
টিপ পা পাক পপ সু তি পাপ পাপন পন সা সপ আশপাশ পথ পা প। স্চ বাসস” পপ উর পপ ও পপ রি সস কুক 

সাল * লা কত্ত এজ শি বিজ রস্কপবুস্বেরন প্লাস শ্পাশ্র০০০ 

কানাই । খেলার মন্ত্র থাকিলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য হয় না, 

এদিকে যে রাত হয়েছে আমাদের কাহারও লক্ষ্য হয় নাই, এ 

জন্যই লোকে বলে খেলা না ঝক্মারী। 

কিন্কর। তবুও ত সে খেলা খেল্তে না এসে গাকতে পারনা। 

কানাই । কি করি সকলে খেলতে ডাক্লে না৷ এসে পারিনা 

কেনন! তাদের মনে ব্যাগা লাগবে কারও মনে কষ্ট দেওয়! আমি' 
ভালবাসি না। |] ৃ 

কিস্কর। তোমাদের নিজেদের কি ম্বভাবতঃ খেল্তে ইচ্ছা 
করে না। 

কানাই । করে, তাঁদের আমোদের জন্যই প্রধানতঃ আমাদের 

খেল্তে ইচ্ছা করে। 

বলাই । বিশেষতঃ খেলার মধ্যে এইরূপ শরীর চালনাপুর্ণ 
খেলায় উপকার অনেক । দেখ আমাদের কিরূপ পরিশ্রম হয়েছে 

তাহাতে কিরূপ ক্ষুধা হয়েছে এখন বাড়ীতে গিয়ে একপেট খেে 

বৃখে ঘুমাব | 

কিস্কর। তা যাই বল াদাঠাকুরগণ আজ তোমাদের অদৃষ্টে 
বড় বকুনি আছে। 

কানাই। সে জন্য ভাবন! করিনা। গামি ঠাকুরমাকে 
ভাল করে বুঝিয়ে বল্ব তিনি রাগ না করলে আর কেহই রাগ 

করবে না। বাবা মা ত ঠাকুরমার কথা ছাড়া নন। ভাল কিস্কর, 
তুমি অনেকক্ষণ এসেছিলে ? * 

কিন্কর। হা, অনেকক্ষণ। 



১৪ মলয়পুর। 
রি সত আপ সী এ পপ শট শা আপ শসা সপ সে পপ সপ পপ ৪৩ ৯৯ 

চিট সি এসকে আপ পি পরপর” ৯, ০৯৯ --৯ 

বল[ই। তবে আমাদের সন্ধ্যার পুর্বেব ডাকলে না কেন? 
কিন্কর। তোমাদের খেলা দেখা একটা স্থখ ও আমোদ বটে, 

বিশেষঠ এতগুলি দর্শকের এবং তোমাদের সকলের আমে।দ 
নষ্ট করে দেওয়া আমি ভাল মনে করি নাই । আমি ত প্রায়ই 

এরূপ তোমাদের খোজে আসি এবং তোমাদের অপেক্ষায় 

দাড়াইয়! থাকি । তবে আজ এক কারণে তোমাদিগকে পুর্বেনই 
ডেকে নেওয়া উচিত ছিল। তা পারনি। 

কানাই। কেন? 

কিন্কর। আজ দুটা সন্যাসী আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। 
তাদের যাওয়ার পরেই কর্ভাবাবু আমাকে ডেকে তোমাদিগকে শীত 
নিনে যেতে বললেন । 

কানাই। কেমন সন্যাসী ? ৃ 
কিন্কর। তারা এই খেলার মাঠেই শেষে এসেছিল । 

কানাই । আনি তবে তাহাদিগকে মাঠের পার্খে দেখেছি। 

বলাই। কই, আমিত লক্ষ্য করি নাই। 

কিন্কর। তারা কিন্তু সুন্দর খপ্জনী বাঁজায় ও দিবিব মহাঁদেবের 
গান করে। 

কানাই। সত? তাদের গান শুনা যায় না কি? 
কিস্কর। দেখ! যাক্, কাল গ্রামের কোথাও তাহাদিগকে 

পাওয়া যেতে পারে। 

ক্ানাই। তারা কি নিল? ,কিছুই ভিক্ষা রস না? 
কিন্কর 1 কিছুই ন্ 



বলাই । কেন? সেকি? এরূপ সন্যাসী ত কখন দেখি 

নাই । 

কিন্গুর। আনেক সাধু সনাসী আছে কোন ভিক্ষা নেয় না। 

বলাই । ভবে তারা দুয়ারে ছুয়াবে ঘুরে বেড়ার কেন 2 

বিঙ্বর । তা জানি না, বোঁধ হয় ইহাই তাঁদের ধর্ম । 

কানাই । ছুয়ারে দুয়ারে থুরিয়। কি ধন্দন হয়। 

কিন্কর। এত ধন্মের তব আমি বুঝি না, তবে সচরাচর 
এইরূপ দেখ্তে পাই। 

কালাই। ইহারা নিশ্চরর কেন মতলবে দুয়ারে ছুরারে 

ঘুরে । ূ্ 
বলাই । যাহারা প্রকৃত ধার্দ্টিক তাহাদের ছুয়।রে ঢুয়ারে 

ঘুরিবার আবশ্যক কি? 

কিন্কর। ওসব বুড়ে! কপায় আহাদের কোন আবশাক নই 

বড় দাদাঠাকুর আজ ত বউছি খেলার জিতে গো'ল, ভাল বউ ভ্তাবে 

কি? 

বলাই। না জুটলে ক্ষতি কি? 
কিন্কর। তোমাদের বিয়ে না হলে আমারও বিয়ে হবে না 

এই আমার প্রতিজ্ঞা । 

বলাই । মনের মত বউ ন| জুটুলে আমারও শিয়ে হবে » না, 
ইহাও আমার এতিজ্ঞা । 

কিন্বর। দেখ! যাবে, এবে স্মুহেবী কথা । শুনেছি সাস্তেবরা 

নাকি বউ পছন্দ করে নেয় এবং বিবিরাও সোদামী পেছে নেয়। 



১৬ মলয়পুর । 
টিউন স্প্র

ে 

বি পু ৭ শা জল হি আত শন শপ ৮ প সপ সপ শপ হি সস সুপ শপ সাপ লি হন শি শ্স 

তোমার সাহেবিয়না তে চল্বে, না, বিবাহের কর্তা তুমি নও 

ভোম।র ঠাকুর মা ও বাপ মা। 

বলাই । . আচ্ছা দেখা যাবে । 

এইরূপ কগোপকণন করিতে করিতে তাহারা বাড়ী আসিয়া 

পৌহ্ছিল, তখন দু-চারিদগু রারি হইয়াছে । ভাঁভারা বাড়ী 

প্রবেশ করিয়াই শা(মল।লের মাতা জগদন্বা ঠাকুরাণীর তত্র 

উত্কনিতন্গর শুনিতে পাইল। 

জগদন্থা ঠাকরুণ। ওরে তোর। কে আছিস্ কিঙ্কর ত কানাই 
বলাইকে নিয়ে এখন ও ফিরল না, কি হবে এত রাত হল অগচ তার! 

এখনও ফিরছে না কেন ? 

রাজলন্মনা দেবী শা।মল।লের স্ত্রী বলিল “তা ইত তারা এখন ৪ 

আদ্ছে না কেন? চারদিকে নানারূপ ভয়ের কারণ রয়েছে।” 

জগদন্বা। আর একটা চাকরকে তাদের খোজে পাগান কি £ 

বি টা? ত ঠিক করতে পারি লা, এদিকে শ্যামলাল আসছে ন| 

সে নিতাই ঠাকুরের ঝাড়ী এখনও আটুকে র'ল। 

রাজলক্সনী। আর একট্র অপেক্ষা করে দেখুন বোধ হয় 

ছেলের অল্প সময়ের মধো অ.স্বে। আজ একটু ভালদ্ূপ শাসন 
করে দিলেন, এত রাত পর্যান্ত খেলা ভাল নয়। আস্তে রাস্তায় 
কত সাপ বাঘও পড়তে পারে। 

_ *কানাই বলাই ও কিস্কর অন্তরাল হইতে এইরূপ কখোপকথন 
শুণ্মিত শুনিতে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া পড়িন। কানাই 
দৌড়িস। গ্বিয়া তাহার ঠাকুরম| জগদম্থ! ঠাকুরাণীর গল! জড়াইয়। 



“্টরনক্ষিণ 1 ১৭ 

ধরিয়া বলিল “এই ত ঠাকুর মা আমরা এসেডি আমাদের জগ্গ 
ভাবনা! কি? কিন্কর ত সেখানে অনেকন্ণ অবধি আমাদে? 
অপেক্ষার ছিল, ভাজ খেল। বড়ই জম্ছিল .অনেক লোক 

দেখছিল কাজেই কিছু রাত হয়েছে 1৮ 

জগদম্বা ঠাকুবাণী অতি আ।দারের সঠিভ কানাইকে কোলে 

তুলির লইয়। বলিলেন “এত রাত, করে খেললে আর খেলতে * 

যেনে পাবে না।” 

কাঁনাই। ন| ঠাকুর মা, আর কোন দিন এত রাত ,করে 
খেল! করুন না। 

জগদদ্বা ঠাকুরাণী। ভারে বঙ্গা্ট, ভোর ত' কিছু বয়স 
হয়েছে কানাই না হয় ছেলে মানু কি2ু বুঝে না, তুই একটু 

সকাল সকাল কানাইকে নিয়ে জাস্তে পারিস না ? 

বলাই । ই ঠাকুর মা, ইচ্ছা করলে আসা যায় বই কি? 

তবে খেলা একবার আরম্ভ হলে শেস না হুওয়! পনান্ত ফিরে 

আসা কিছু অন্যায় ভাই খেলার ঝোঁকে খেলার শেষ পরযস্থ 

থাকতে হয়| 

জগদন্থা ঠাকুরাণী। ও সব কথ! জামি শুন্তে চাইনে। 

ফের যদি রাত পর্যন্ত খেল্বি তবে আর খেল্তে মেতে পাবি নে। 

ভাল কিস্কর তুইত অনেকক্ষণ খেলার জায়গায় টিলি তুই 

এদের একটু আগে নিয়ে আস্তে পার্লি নে? 
এবার কিন্বরের পাল! প়য়াছে সেও সেয়ানা আচে, ৬কটা 

উত্তর দিতে ইতস্তত করিল না। 



২৮ 'মলমপুর । 
স্ ২-৩ সপ 

৪ ৮৮০০ ০প্পপ্পসপশসপি | পা ০৯০০ রস পর স্ম্য৮্পরঞ্ত শি শ সত সপ শট শ শপ রি জপ স্০ প্ টি লি 

কিন্গর। ম! ঠাকুরণ, চারিদিকে লোক থই থই করে, কেহ 

কেহ আননে হাতত।লি দেয় হাসে, কেহ চীৎকার করে। এই 

রঙ্গ তাম।সার মধ্ধো এত আমোদ নষ্ট করে ওদের নিয়ে এলে 
লোক আপনাদেরই দোষ দিত, বল্ত যে কেমন আদুরে ছেলে 
আর কারও ছেলে যেন খেলছে না, এদের সকাল সকাল ঝড়ী 

না নিলেই নয । 

জগদন্বা ঠাকুরাণী। তা নে যা বলুক, ভূই যে দিনই খেলান্ত 
জায়গায় যাস্ এদের সঙ্গ্যার আগে এবং যখনই আন্তে বলা 
যাবে তখনই নিয়ে আসবি । 

কিন্কর।' তা কি পাঝা যায় মা ঠাকুরন ? খেলা শেষ না হতে 
আন! ভাল দেখায় না। 

জগদদ্থা ঠাকুরাণী। রেখে দে হের ভান দেখানোর কখা। 
যা বল্লুম তাই কর্বি যেন ভুল ন! হয়। 

বেগতিক-_কানাই বলই পুর্ণ হইতেই চুপ করিয়াছিল 
কিস্কবও চুপ করিয়া! রহিল। 

জগদম্থা ঠাকুরাণী বলিলেন__ 
“কিস্কুর যা এখনই কানাই বলাইর হত প ধুইয়ে নিয়ে 

আয়।? 

কি্কর কানাই বলার হাত ধরিয়া তাহাদের হাত পা ধুইতে 
লইয়ী গেল! 

কিম্কর অল্পকান মধোই বানাই বলাইর হাত পা! ধুইয়া 
উহাদিগকেনছুন্দর পস্চ্ছিদ পরিধান কইয়া লইয়া অআসিল। 



গুরুদক্দিণা। | ১৯ 
সপ পোপ সপ পাপ রদ জপ পু 

পদ শপ শশী শপ পেশা 
রে ১ 

রাজলক্মণী দেবী তাহার শ্বশ্ন চির জিজ্ঞাসা করিল 
“এখন ছেলেদের খাবার দেব ?” 

জগদহ্থা ঠাকুরাণী । না, একটু পরে দিও, ওরা নি বিশাম 

করুক সামান্য জল খাবার মাত্র দেও। 

কনাই বলাই তাহাদের মাতৃ প্রদত্ত জল খাবার খাইয়। 

বড়ই আরাম বোধ করিল । রর 

তাহাদের ঠাকুর মা তর্খন বলিলেন “এখন কিছুক্ষণ উভয়ে 
রামায়ণ মহাভারত পড়, তারপর শ্যামলাল এলে সকলে মিলে 

এক সঙ্গে খাবে।” 
কানাই । তা বেশ ঠাকুর মা, আমি কি পড়ুব, রামারণ 

না মহাভারত ? 

ঠাকুর মা। তুমি রামায়ণ শড় বলাই মহাভারত পড়,ক। 

কানাই । না ঠাকুর মা আমি মহাভারত পড়ব, দাদা রামাগূণ 

পড়ক। 

ঠাকুর মা। বলাই থে তোর চেয়ে বয়সে বড় আর 

মহাভারতও রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বড় ও কঠিন বই, তাই 

বলাই মহাভারত পড়ক তুমি রামায়ণ পড়। 

কানাই। না ঠাকুর মা, আমাকে মহাভারত পড়তে আদেশ 
দিন, আমি মহাভারত পড়তে বড় ভ ভালবাসি, মহাভারতে সনির 

কথ! আছে। 

বলাই। ঠাকুর মা, কামাই যখন্ মহাভারত পভ চায় 
সেই গাড়ক। আ. সি তাযারণ পড়ি । 



২৩ নিত ] 

ঠাকুর মা। কেন? তুই কি মহাভারত পড়তে ভালবাসিস্ 

না, মহাভারত কি রামারণ অপেল্ণ বড় নয় ৪ 

'বলাই। তা বটে, আমিও রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতকে 

বেশী ভালবাসি । তঁৰে কানাই যখন আমার বয়সে ছোট ও 

মেহের পাত্র, ওর আব্দারই আমার রক্ষা করা উচিত নয় কি? 

ঠাকুরমা । এক্ষেত্রে যেন তা সহজে হ'ল, সকল সময় কি 

কাঁনাইর আব্দার রক্ষা করতে পারবি 

বুলাই। তা৷ পার্ব ও কর্ব | তা কানাইও কখন কোন্ 

অন্যায় আবদার করবে না, কান।ই সে ছেলেই নয়। 

ঠাকুরমা । কার মনের গতি কঞ্চন কিরূপ হয় বলা যায় না, 
মনেকর্ কানাই তোর বউকে দখল করতে যাইল তুই দিবি 
কি? | রি 

বলাই। কানাই সঙ্গানে এরূপ আব্দার কখনও করবে না, 
সঙ্ঞানে বা অজ্ঞানে, যদি সে এরূপ আব্দার করে ভবে প্রাণান্তেও 

দিতে কুষ্ঠিত হুব নাঁ। 

ঠাকুরমা । ভাল, ও সবত মুখের কথা, কাঁজে কিব্পপ হয় দেখা 
যাবে। 

কানাই। দাদা যখন মহাভারত পড়তে ভালবাসে দগ্জাই 
মহাভারত পড়,ক, আমি রামায়ণ পাড়ি। 

বলাই। আমি মহাভারত পড়তে ভালবাসি বললে রামায়ণ 
পড়তে,সে অপছন্দ রে তা নয়। তবে উভয় গ্রন্থ এক স্থানে 
থাকলে মহা] তে? শট মনে করি । 



গুরুদক্ষিণা | ২১ 
০ স্পা পপ জা সী শা সা শপ শা আপি শা 

হী এ সত স্ব ।_ হা শিপ সপ পাপ 

কানাই। তবে ভুমিই মহাভারত পড় না কেন, আমি রামায়ণ 

পড়ি। এ 

বলাই । না ভাই কানাই, আমি যখন জান্তে পেয়েছি ষে 

তুমি মহাভারত বড়ই ভালবাস তখন আমার টচ্ছা তুমি মহাভারত 

পড় আমি রামায়ণ পড়ি । 

কানাই । তা হবে না, আমি যখন জান্তে পেরেছি যে তুমি ' 
মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ মনে কর তখন তুমি 
মহাভারত পড় আমি রামায়ণ পড়ি ইহাই আমার ইচ্ছা । 

বলাই। আমি ভাই যখন তোমার বরসে বড় তখন আমার: 

ইচ্ছাই আদেশ স্বরূপ পালন কর! কর্তৃব্য। তোমার ইচ্ছ৷ আমার 
নিকট আব্দার স্বরূপ, রক্ষা'করা না করা স্বেচ্ছাধীন? 

ঠাকুরম! উভয়ের অকৃত্রিম সৌহৃ্ভের চিন্ত দর্শনে বড়ই গ্রীত 
হইলেন। তিনি উভয়ের ছন্দ এইরূপ খলিয়া মীমাংসা করিয়। 
দিলেন “এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়৷ সময় কাটাইলে কারই কোন 

বই পড়া হবে না। কানাই মহাভারত পড়)” বলাই রামায়ণ 
পড়ক 1” 

ঠাকুরমার আদেশ সকলেরই শিরোধার্্য.। তাহাই হইল, 

বলাই রামায়ণ লইয়৷ মাতৃসনিধানে বসিয়া পড়িতে চলিল এবং 

কানাই মহাভারত লইয়া ঠাকুরমার কাছে বসিয়া পড়িতে লাগিল, 
এইরূপ উভয়েরই রামায়ণ মহাভারত পাঠ প্রায়ই হইয়া থাকে । 

রাজলক্ষনী দেবী পার্থবস্তাঁ কক্ষে একটি মেটে প্রঙ্গীপের 
সম্মুখে বপিয়া৷ নেকড়ার টুকরার দ্বারা সল্তে কিনার করিতে 



২২ মলয়পুর। 
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ছিলেন আর পার্খবন্তী কক্ষান্তরে কানাই বলাই ও তাহাদের 
ঠাকুরমার কখোপকখন শুনিতে ছিলেন। উভয় কক্ষের মধ্যস্থ দরজা 
তেজান ছিল, কাজেই এক ঘরের কথা অন্যঘর হতে শুনা যাইতে ছিল। 

শ্যামলালের বাসভবন ছয়টা কুঠরীযুক্ত সাবেকী ধরণের 

একতালা দালান, ইহা ব্যতীত বৈঠকখানা ও অন্যান্য ছুই তিনখানি 

' খড়ের ঘর ছিল। 

শ্যামলালের বাঁসগৃহের সাজ সজ্জাদি সাবেকী ধরণেরই ছিল 
কেননা তখনও অবস্থাশালা গৃহস্থের ঘরেও বিলাতী সাজ 
সরপ্তামের আমদানী হয় নাই। কাজেই শ্যামলালের গৃহে 
তকালোচিত মেটে প্রদীপেরই প্রচলন ছিল। 

বলাই একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ হস্তে রাজলক্সমী দেবীর 

সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাঁজলক্ষমী দেবী বলিলেন “ঘরের 

কপাট বন্ধ করে দে নতুবা এক ঘরের পড়া অন্য ঘরের পড়ার 

ব্যাঘাত কর্বে ৮” বলাই মাতৃ আদেশ মত কপাট বন্ধ করিয়া 

মেটে প্রদীপের সামনে একটা মাছুরে বসিয়া রাম্কারণ পড়তে 
আরম্ভ করিল এবং তাহার মাত সল্তে ডি করতে কর্তে 
রামায়ণ শুনিতে লাগিলেন । 

বলাই রামায়ণ হইতে সীতাহরণ আখ্যান পড়িতে লাগিল, যে 
স্থলে, সীতাদেবী লক্ষমণকে তিরস্কার করিতে ছিলেন যথা £-- 

“বৈমান্রেয় ভাই কভু নহে ত আপন । 
মা পতি লঙ্মনণ তমার বুঝি মন ॥ 



পরপর ানজজস্০০্পাপ্পসকস্্্্ 
শা স ০৯ শ পি 

খা 

নিবি | ২৩ 
সি পা জা এ াহরররস্র পএসত র্ 

পেজ ্ঞ্ঞম্পশ্রার পপ শপ  স্ সস পা পসস শ শি শন শপ রপ্ত স্প 

ভরত লইল্ রাজা ভুমি লহ নারী। 

ভরতের সনে তব আছে শারি ভারী ॥ 

মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা । 

আমার আশাতে কি রামেরে কর*ভেলা ॥ 

অপর পুরুষে নদি যায় মম মন। 

গলায় কাটারি দিয়! তাজিব জীবন ॥৮ ৃ 
ইতাদি। 

সেই স্থান পাঠ করিয়া বলাই বলিল “মা, লঙ্গনণের নায় 
ধল্মিক ভ্রাতিতত্ত দেবরকে কি এইব্ূপ তিরস্কার করা সীতা- 

চরিত্রের একটী কলঙ্ক নহে ? 

রাজলম্ষমীদেবী। কলঙ্ক কেন হবে? ইহাতে বরং সীভার 

স্বামীর প্রতি অধিক একান্তিক ভালন।সা প্রকাশ পায়, সেই 

এঁকাক্তিন ভান হইতেই লন্মনণের গতি সন্দেহের উদ্ভব । স্ব।মীর 

প্রতি গভীর ভালবাসা হইতেই ইভা উদ্তব ভয়েছে। ্ 

বল!ই |, এই যে লক্ষণের প্রতি বৃথা অবিশ্বাস উহা কি সীতা- 

চরিত্রের কলঙ্ক নহে ? 

রাজলম্মনী দেবী । ইহ! নারীজনে।চিত স্বাভাবিক দুর্বলতা 

বলিতে পার। 

বলাই। রামচন্দ্র স্বয়ং বিশ্ববিজর়ী, তাহার কোন ভয়ের 

কারণ নাই--ইহা লক্গণের নিকট জ্ঞাত হইয়।ও সীতা" যখন 

বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিেন না তখন ইহ! নারীজোচিত 
স্ব।ভাবিক দুর্নলত| বল! কি সঙ্গত £ 



২৪ মলয়পুর । 
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রাজলম্নী দেবী । অসঙ্গত কিসে ? স্বামী নারীর দেনতা* 

ও প্রাণ ।- স্বামীর প্রতি ভালবাসাইু নারীর শ্রেষ্টবৃন্তি, তাহা হইতে 

ঘে'অন্ধস্ধ বা অবিশ্বাস জন্মে সেটি স্বাভাবিক ছু্নিলতা | 

বলাই । তবে মাঃ বে চরিত্রে কোন প্রকারের দুর্বলতা আছে 

তাহা জাহানিক হইলেও মে টরিত্র আদর্শ বলা আগত কি? 

রাজনশগনী দেবী । অসঙ্গত কি সে? স্বভাব গাভোক 
আ্রনুয্যের দুর্বলতা আছে, মানুষ একেবারে সম্পণ নহে । বাসর 

ভিত্তর যত কম খৃত বা দুর্বলতা সে তত অধিক আদর্শ । 
বলাই । তাই, তারপর দেখ লব্নণের আদেশ লগ্ন করিয়া 

গণ্ডা পার হইয়া সীতাদেবী ব্রহ্গচারীবেশী রাবণকে ভিক্ষা দিতে 
ঘরের বাহির হইলেন। ইহা কি ভাল হইয়াছে ? 

_. রাজলম্ষনী দেবী । ইহাও একটি স্বাভাবিক ছুর্ববলত। সন্দেহ 
মাই, কেননা এখানে কোমল ধন্মভাব কের কর্তবা জ্ঞানকে 

দুর করিল। 
বলাই। যাক্ আমি এ জায়গ। পড় ন! অন্য স্থন পড়ি। 

এই বলিয়। সে লক্গনণ বর্জনের অং শ পড়িতে লাগিল। 

পড়িতে পড়িতে বলাই কান্দিতে লাগিল, তাহার ছুই চক্ষু দিয়া 

অবিরল অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। তদ্দষ্টে রাজলন্সনী দেবা 
বলিলেন, ওকি কাঁদিস্ কেন ? 

বলাই। লক্ষণ ব্রন কি রাম চরিত্রের একটী প্রধান 
কলম্কনতে ৪ যে লক্গনণের স্যার ভ ভাইকে অনায়াসে বর্জন করিতে 

পারিল তাহুকে প্রশংস| বরিব কি প্রকারে? 



গুরুদক্িণা। 
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রাজলক্ষণী দেবী । কেন, রামচন্দ্র যে সত্য করিয়াছিলেন সে 

তা রক্ষা করিলেন। এইটি বরং তাহার চরিত্রের সত্য-প্রতিজ্ঞার 
একটি প্রধান দৃষটান্ত। | 

বলাই। এরূপ সত্য করাই রামটন্দ্রের নির্ববদ্ধিতা। 

আমি হইলে বলিতাম লন্মনএ ও আমি আভেদ একাম্সা, লক্ষাণ 

ব্যতীত কেহ আমদের সম্মুখে আসিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবণ, 

রাজলন্বনা দেবী । রম ও লম্মমণের দেহ ও শরীর ভিন্ন: 

ডিল, সুতরাং অন্যের নিকট অর্থাৎ ফ্।লপুরুঘের পক্ষে লক্ষণ, 

অপর ব্যক্তি । . রামচন্দ্র ল্ঘণকে অভেদ এবাম্ম। বলিলেও সেই 

কালপুরুষ তাহ। মানিবে কেন ? " 

বলই। ভাযাই হক আনি তি নেবূপ সত্যে আবদ্ধ হইতাম 

না। মনেকর সেরূপ সত্যে আবদ্ধ ভইয়া কি কানাইকে কখনও 
পরিত্যাগ করতে পারি? আদি বলিতাম কানাই বাঙাত অন্য 

কেহকে পরিত্যাগ করিব । 

রাজলন্মনা দেবী । (জীতিভাম্তের সহিত ) ভাই ভাই এত 

ভালবাস! এখন তোমাদের আছে মতা, থাকুলে হয়। 

বলাই। € সগর্বের ) দেখে নিও, আমাদের ভাই ভাই কোন 

দিন ইচ্ছাক্রমে বিচ্ছিন্ন হবে না । 

অপর ঘরে কানাই '্ভাহার ঠাকুবার কাঁছে একটি মেটে 
প্রদীপের সামনে একখানি সতরঞ্চির উপর বসিয়া মহাভারত 

পড়িনার উদ্যোগ করিছে লাগ্জি। 



২৬ মলয়পুর। 
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তাহার ঠাকুরমা একখানা. কুশাসনে বসিয়া ভবন।গের মলা 
জপিতে লাগিলেন অথচ কানাইর মহাভারত পড়ায়ও অমনোযে।নী 

ছিলেন না। | 

কানাই জিজ্ঞাসা করিল কোনখানটা পড়ব ঠাকুর মা? 
জগদন্বা ঠাকুরাণী। ' তোমায় যেখানটা পড়তে ভাল লাগে 

* তাহাই পড়। 

_কানাই। রুক্সিণীহরণ পড়ি *কেনন| তাহাতে শ্রীকৃষের 
বীর আছে। ্ 

জগদস্বা ঠাকুতাণী। তা পড়। 

কানাই রুখ্িণীভরণের যে স্থানে রুক্সিণীর পত্র থা-- 
“9 ভরি ভুমি পতি হইবে আমার । 

করহ কামনা পূর্ণ ওহে গুণাধার ॥ 

দয়াকরি দয়াময় আমারে হরিবে। 

তবে এ দাসীর বাঞ্ছ! পরিপুর্ণ হবে ।” 
ইতদি। 

এইরূপ রুক্সিণীর পত্র রহিয়াছে তাহ! পড়িতে পড়িতে 
জিড্ঞাসা করিল “ঠাকুরমা, রুক্সিণী মে বাপ, মা, ভাই প্রভৃত্তিকে 
না! জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট এরূপ পত্র দিল ইহা কি তাহার 
পক্ষে অন্যায় নহে ?” 

জগদম্থা ঠাকুরাণী। তা কেন হনে, সে যে প্ররু্চকে মনে 
মনে প্রতিখে বরণ করেছিল। 



কানাই. আমাকে যদি কেহ পতিষ্বে বরণ করে তবে 

আমাকেও সে এইরূপ চিঠি লিখতে পারে ? 

জগদপ্ব! ঠাকুরাণী। তা পারবে বৈকি? তাহার বাপ মা 

বাদা না দিলে তুমি তাহাকে ইচ্ছা করলে বিবাহও কর্তে 

পার্বে। 
কানাই আখ্যান্টি পাঠ শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 

“নল্সিণীর বাপ, মা, ভাই, বন্ধু সকলেই কিছু বাধা দিরাছিল, তবু 
শকুধঃ তাহাকে হরণ করিয়া নিল এ বড় অন্যার। ৃ্ 

জগদন্ব। ঠাকুরাণী। অন্যায় আবার কিসে হইল? নিজের 

্রাকে উদ্ধার করিয়া নেওয়া ত বরং পুরুষন্ব ও বীরত্ব। 

মেকালে ত একর প স্ত্রী হরণ প্রথাও ছিল। 
কানাই। সে ত সত্যকথা, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একজন অসাধারণ 

ক্ষমাশালী পুরুষ ছিলেন, তার মত হওয়া যায় না কি ? 

জগদন্যা ঠাকুরাণী। মানুষ কি সেরূপ হতে পারে ? 
কানাই। চেফা করিলে হতে পারে নাকি? 

জগদন্ব। ঠাকুরাণী। (হাসির) চেষ্টা করিয়া দেখ ন| 
কেন? হতে পারলে ত ভালই । 

জগদন্বা ঠাকুরাণীর এরূপ কখোপকখন চলিতেছিল অথচ 
তাহার হস্তের মালাও ঘুরিতেছিল। 

কানাই বলাই এরূপ কথোপকথনের জঙ্গে সঙ্গে মহাভারত 

রামায়ণের অন্যান্য আখ্যানাদি পড়িতে লাগিল, বলা বাহুল্ট ঝে 



২৮ মলয়পুর। 

ইহাতে তাহাদের শিঃসন্দেহ বিবিধিরূপ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হইতে 

ছিল। 

রাজলল্পনী দেবী সন্ধ্যার পূর্বেই স্বরং বৈকালের পাক ক্রিয়া 
সমাঁধ! করিয়াছিলেন । ছুবেলার পাক ক্রিয়া তিনি শ্বহস্তে নিয়ত 

নিন্মাহ করিভেন। 

কেবলার মা নান্্রী মাসিক তিন টাকা! মাহিনার একটি 
পাঁচিকা ডিল সে কেবল ভাত ডাল রহ্ধন করিত তান্যান্য খান 

সামগ্রী রাজনগদী দেবী স্বয়ং প্রস্থত করিতেন । 

এই কেনলার মার পরিচয় একটু আবশ্যুক | সে এই গ্রীমস্থ 
এক দরিদ্র ব্রা্ণের স্ট্রা, তাভার স্বামী কেবলার শৈশব অবস্থায় 

৩০ বসর বয়সে জ্বর বিকারে মারা যায়। কেবলাও ৩৪ বগুলর 

বয়সে দারুণ কলেরা রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়। কেবলার 

মা কাজেই পেটের দায়ে ২৫ বনরের যুবতী হইলেও চাটুযো- 
বাড়ী রান্ধুনীর কার্যে ব্রতী হয়। কেবলার ম! কুচকুচে কালো 
হইলেও তাহার বর্ণে ও চেহারায় লাবণ্য আছে তাহাতে আবার 

ভরা যৌবন। চাটুয্যেবাড়ী চাকরী হওয়া অবধি তাহার খাওয়া 
পরারও অভাব নাই। স্থৃতরাং দিন দিন তাহার স্ত্রী বৃদ্ধি হইতে 
ছিল। কেবলার মা মধ্যান্ছে চাটুষ্যে বাড়ীই খায়, বৈকালের ভাত 
সন্ধ্যার পূর্বেই নিজ বাটাতে লইয়া যাঁয়। সকালবেলা চাটুষ্যে- 
বাড়ী আসিবার সময় নিজ গৃহ তাল! বন্ধ করিয়া আসে। 
কেবশার মার স্বমী নাই এই বা কষ্ট, কিন্তু দু লোকে বলিয়া 
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থাকে, তাহাতেই বা তাহার কিসের কষ্ট। পাড়ার রামকিশোর 
চক্রবস্তীর প্রথম পক্ষের অকালকুগ্ম।গু দ্বাবিংশতি বর্ষের নিবন্ধ 
পুজ রাত্রিতে কেবলার মার ঘরে আসা-যাওয়া! করিয়া থাকে। 

কেবলার মা বৈকাল বেলার খাগ্ভ একজনের স্থলে দুইজনের 

পরিমাণ লইয়া যায়। রাজলন্মনীদেবী ইহা লক্ষ্য করিয়া শ্বশ্রুমাত। 

জগদন্বা ঠাকুরাণীর গোচরে আনিলেন, জগদন্বা ঠাকুরাণী কেবলার * 
মাকে এজন্য তীব্র ভত্গনা আরস্ত করিলে কেবলার মা সঙ্কুচিত 
ভাবে উত্তর করিল “তা বৈকালবেলার ভাতের সঙ্গে কিছু'বেশী 

ভাত না দিলে কি প্রকারে চলিবে মা? আমি ত আর সকালে 
কিছু জলখাবার পাই না। এই সকাল হইতে দুপুরবেলা পর্য্যস্ত কি 

কিছু ন! খাইয়৷ খাটা যায়? তাই বৈকাল বেলার ভাত হইতে 
কিছু পান্তা করে রাখি তাই সকালে খেয়ে আমি । আমার 

ছুরদূ আমার কেবল! নাই, সে থাকলে কি এ মজুরী কর্তে 

আসতাম? আমার পেটের জন্য এত কষ্ট কর্তে হ'ত ? পেটের 
দায়েই ত এ মজুরীতে এসেছি» 

জগদম্থা ঠাকুরাণী ভাবিলেন কথাটা! নিতান্ত অসঙ্গত নহে। 
তাই তিনি একটু নরম হইয়! বলিলেন “আজকাল যেরূপ বাজার 

একটু কম করিয়! ভাত নিলেও ত চলে বৃথা ভাত ফেলিয়৷ 

লাভ কি?” ূ 
কেবলার মা। না মা আমি বৃথা ভাত ফেলিয় দিব কেন ৫ 

যে দিন যেরূপ আবশ্যক তাহাই নিয় ধাই। 
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জগদগ্ব। ঠাকুরাণী চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্কু রাজলনী দেবী 

ইভাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। ভিনি স্বামীর নিকট অভিযোগ করিয়া 

কেবলার মাকে বরখাপ্ত করিরা অপর লোক নিযুক্ত করিতে 

বলিলেন । 

শ্যামলাল চাটুয্যে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন “তা মা যখন এ 

“বিষয়ে কোন হস্তান্ষেপ করলেন না, আমি আর কিছু কর! সঙ্গত 

বোধ.করি না। গরীব লোক খেয়ে বাচুক আমাদের ত অভাব 
নেই? অত ক্ষুত্র দৃষ্টি করা ভাল নহে | 

রাজলগ্ননী দেবী । তা নিজের খাওয়।র জন্য নিলেও বুনিতাম 
যে সগকাজই হইতেছে, কিন্তু পাড়ার লোকে বলে বে ওর ঘরে 

রাত্রিকালে লোক আসে তাই দুজনের ভাত নিয়। যায়। এরূপ 
দুষ্টা প্রক্কতির শ্লোক সংস।রে রাখা ভাল নহে। অন্য লোক 

ন! পাওয়া যার আমিই দুবেলা সমস্ত রাধার কাজ করব, এখনওত 

অধিকাংশই আম ক'রে থাকি। 

শ্য/মলাল একটু ভাবিয়া দেখিলেন ষে রাজলক্ষনী দেবীর কথা 
সত্য হইলে তাহার প্রার্থনা নিান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু ভাহার 
মা যখন এ বিষয়ে কিছু বলেন না বা করিলেন না তখন তাহার 
পক্ষেও স্বেচ্ছায় কিছু করা সঙ্গত নহে। তাই তিনি স্ত্রীকে 
বলিলেন “কেবলার মার স্বভাব খারাপ হইলে আমাদের ক্ষতি কি 
আমাদের কাজ পাইলেই হইল। ভবিষাতে তাহার যদি গুরুতর 

কৌন দোষ দেখ আমাকে জানাই ।৮ 
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রাজলন্নদী দেবী কাজেই স্বামীর কথায় নির্ত হইলেন। 

কেবলার মা কুছ্কুচে কলে! বলির! তাহার বাপ মা আদর 

করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল কালিন্দী। কেবল! জন্মিবার পর 

তাহাকে অনেকে কেবলার মা বলিরাই ডাকিত। 

কানাই বলাই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিভেছিল এক্প 

সময কালিন্দী ওরফে কেবলার মা বাস্ত'হ| সহ আসিয়া উপস্ষিত, 

ভইলে রাজলন্সমী দেবী জিজসা কহিলেন “ভুমি ভাত লইয়া সন্ধার' 
পুর্নেনেইত চলিয়া গিয়েছিলে এখন অসময়ে আবার আপিলেকেম ? 

নালিন্দী। কানাই বলাই ঘরে ফিরেছে ত? আমি ভাই 

দেখতে এসেছি । এই মে ছ্রেলেরা দুজনেই রয়েছে । এদিকে 

পাড়ার সর্ণবনাশ হয়েছে । রামতারণ ঘোষের ছেলে ভবতারণকে 

পাওয়া যাচ্ছে না, নোধ হয় ছেলেধরায় তাহাকে ধরে নিয়েছে । 

রাজলন্নীদেবী ও জগদম্বা ঠাকুরাণী একথা শুনিয়া উভয়ে 

বলিরা উঠিলেন “এ বলে কি ? এ যে সর্ববনাশের কথা, নোধ 

হয় আজ যে সম্যাসী দুজন এসেছিল তাহারাই ছেলে ধরার 

লোক ।৮ কানাই বলই উভয়ে বলিল “ভবতারণ ত এই মাত্র 

আমাদের সঙ্গে খেলা করিল । দুজন সম্যাসী কিন্তু হাড়গিলার 

মাঠে খেলার জায়গায় গিয়াছিল।” 
রামতারণ ঘোষণও স্বয়ং পুক্র ভবতাঁহণের খোজে সেখানে 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাড়ার প্রায় সর্বব বাড়তেই 
ভব্তারণের খোজ করা হইল কিন্তু তাহাকে কোথাও পওয়া 
গেল না। পাড়ায় মহ! হুলুস্কুলু পড়িয়া গেল। 
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দ্বিতীর পরিচ্ছেদ 

নিতাই ঠাকুর । 

নিত্যানন্দ ভট্টাচার্জা মলর়পুর গ্রামের সর্ব প্রধান পণ্ডিত ও 
আচাধ্য। উহার একটি টোল আছে তাহাতে ১০১২ জন চাও 
তাহার নিকট'বিবিধ শাস্্ অধ্যয়ন করিয়া থাকে । তিনি সর্বব- 

£্লাস্্রবিৎ দেশ বিখ্যাত একজন বড় পণ্ডিত, সর্বত্রই উহার নিমন্ত্রণ 

হুইয়। থাকে এবং সর্বত্রই তিনি সর্বাপেক্ষা অনেক অধিক বুন্তি 

পাইয়। থাকেন। গুরু ভাহার বাবসা । শান্্রকারগণ গুরুর 

যেসব লক্ষণ নির্ণয় “করিয়াছেন তাহা প্রায় সমন্তই তাহাতে 

বর্তমান। তিনি শান্ত, সুশীল, ধান্মিক, শান্সরজ্, দিব্যকাস্তি, ও 

জিতেন্দরিয়, পুণ্যধান এবং গৃহী। তিনি জ্ঞানপুর্ণ সরল ও শঠতা 

বিহীন, বয়োহধিক, শক্রতাবিহীন ; সহাস্যভাষী, তাহার অন্ত 
বাহির সমান এবং তিনি অনাঁস্ত সংসারী । তিনি রা 

সহগুণ সম্পন্ন, শিবপুজায় আসক্ত, ধার্মিক ও শিব্যের 
হিতকাঙকী, তিনি কিরূপ গুরু? 
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“শান্তদান্ত; কুলীনশ্চ বিনীত শুদ্ধ বেশবান্। 

শুদ্ধাচার সুগ্রতিষ্ঠ শুচিদক্ষঃ স্ৃবুদ্ধিমান 
আশ্রমী ধ্যান নিরতশ্চ তন্ত্র মন্্ বিশারদঃ 

নিগ্রহানু গ্রহে শক্তে। গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৬ 

উদ্ধর্তু্টেব সংহর্,ই সনর্থো। ত্রাঙ্মণোত্তমঃ 
তপন্বী, সত্যবাদী চ গুহস্ছো। গুরুরুচ্যাতে ॥ ৭ 

গুরুগীতা । 

তিনি অদ্বশজাত বিনয়ী নির্মলবেশধারী, ঈন্কণাবন্্নাদি, 

যথাচার সম্পন্ন, স্ুবুদ্ধিমান, পবিত্র, যোগাদি কার্যে নিপুণ, 

আশ্রমী, ঈশ্বর চিন্তায়রত, শান্তর ও মন্ত্রের ভাবগ্রাহী, দণ্ডবিধানে 
ও উপকারে সমর্থ, তিনি ধর্ম্পেপদেশে পাপ হইতে উদ্ধার 

করিতে ও অভিশাপ ছারা অনিষ্ট করিতে সমর্থ, ব্রাহ্মণের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তপস্যা নিরত, সম্ঘবাদী ও গৃহী তিনি এইরূপ 

গুক্ল | 

নিভাই ঠাকুর ঘরের বারাণ্ডায় একটি কুশ।সনে বসিয়া! মালা 

জপ'করিভ্তোছেন, সন্া। সমাগত প্রায়, ছাত্রগণ'কেহ খেলিতে, কেহ 
বেড়াইতে গিয়াছে । তাহার করুণা মাসী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত, 
সদা চাকরু পালিত-গাঁভী বৎস-সহ খোগুহে রাখিতে উদদেঘাগী, 
কন্যা মহামায়া নিতাই ঠাকুরের পার্খে বসিয়া একমনে পুতুল খেলা 
করিতেছে । মহামায়ার বস ৫ বৎসর মাত্র; গৌরবর্ণ দেখিতে 
হত লুলক্ষণা!। মহামায়া নিভাই ঠাকুরের নিজ কন্ঠা বলিয়াই 

সর্ব বিদিত কিন্তু সে ভ্রাহার পলিতা কনা মাত্র। 



৩৪ নিতাই ঠাকুর । 
আবার হাজি পন জর নার. জ্। শপ জ স্পা ০ সস্পস০্স্ল্্্শ সস 

হাক 
সস শে ৩ পপ সপ সপ পর শপ শত শা সি শা শি এসি সপ স্প্রে 

নিতাই ঠাকুরের বয়স ৫০ বৎসরের কিছু অধিক হইবে, গৌর- 

বর্ণ, দিব্যকান্তি, বলিষ্ঠ দেহ। তাহার করুণা মাসীর বয়সও প্রায় 
৫০ হইবে কিন্তু তাহারও শরীর বেশ দৃঢ় আছে। সদ! চাকরের 

কেহই নাই, লোকটা একটু হাবা ধরণের এবং বোকা । বয়স 

৩০1৩২ বগুস্র হইবে! কোনদিন বিবাহও করে নাই। তাহার 

প্রকৃত নাম সদ।নন্দ দাস, তাহাকে সকলে সদা বলিয়।ই ডাকে । 

নিতাই ঠাকুরের মালা জপ শেষ হইয়াছে, মালাটি ঘরের 

বেড়ায় ঝুলাইয়৷ রাখিয়। তিনি ঘরের বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে 
লাগিলেন এবং তাহার আরাধ্য দেবত। দেবাদিদেব মহেশ্বরের নাম 

স্মরণ করিতে লাগিলেন। কেনন! 

“প্রদক্ষিণাম্বশক্তোহপিষঃস্তান্তে চিন্তয়েচ্ছিবং | 

গচ্ছন্ সমুপবিষ্টোবা তম্তাভিষ্টং প্রযচ্ছতি ॥৮ 

| শিবগীতা, প্রথম অধ্যায় ॥ 

“প্রদক্ষিণে অসমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি গমন কালে বা 

উপবেশন কালে সর্বদা স্বহাদয়ে শিব চিন্তা করে ভগবান তাহাকে 

অভীষ্ট প্রদান করেন।” 

“ন কাল নিয়মোধত্র ন দেশস্য স্থানহ্য চ। 
যত্রাস্য রমতে চিত্তং তম্য ধ্যানেন কেবলং ॥৮ ৩২ & 

ূ শিবগীতা, প্রথমোধ্যায়। 

£( শিবচিন্তায়) কাল নিযুম, দেশ নিয়ম, বা স্থান নিয়ম 
নাই। ফে্স্থানে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে সেই স্থানে অবস্থিতি 



গুকদক্ষিণ! | ৩ 
যত অস্ত ০ সপ আর আন এ ৯ প স টির লিলি 

শা সুপ
 পপি শাল তাত ও শি পাপ প্া শপসসপাশা পা সিল টনি আজ 

পূর্ববক তাহাকে ধ্যান করিলেই শিব মাহাত্ম্য ও শিব সাযুজা লাত 

হয়।” ৃ 

তিনি মধ্য মধ্যে কীমনোবাক্যে অতি ভক্তিভরে নিনগলিখিত 

কূপ শিব স্তোব্র বলিতে লাগিলেন। 

“নমঃ সচ্চিদস্তোধি হংসায় তভাং 

নমঃ কালকালায় কালাস্মকায়। 

নমন্তে সমস্তাঁঘ সং্বার কত 

নমস্তে মৃষাচিত্তে বৃদ্তৈকমোক্তে, ॥ ৩৬ 
নমন্তে দেবদেবায় নমঃ পিনাক পাণয়ে । 

বাহিমাঞ্চ মহাদেব ভবদুঃখৈক সাগরাছ ॥ ৩৭ 

শিবগীতা, সপ্তমোধ্যায় । 

"তুমি সচ্চিদ্রপ সাগরের সূর্ধ্ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি 

কালের কাল স্বরূপ ও কালান্তক, তোমাকে নমক্কার। তুমি আসল 

পাতকের সংহর্তা, তোমাকে নমস্কার । তুমি অলীক চিত্তবৃত্ির 

একমাত্র মুক্তদাতা, তোমাকে নমস্কার করি। ৩৬। তুমি দেব 

দেব পিনাকপাণি, তোমাকে নমস্কার । হে মহাদেব, আমাকে 

ংসার রূপ হুংখসাগর হইতে ত্রাণ কর ।”? 

+ নিত্যানন্দ ঠাকুর এইরূপ দেবাদিদেব মহাদেবের নাম স্মরণ 

ও স্তব বলিতেছেন এইরূপ সময় সদা চাকর আসিয়! বলিল “বাবা 

ঠাকুর, শ্যামলাল চাটুর্য্যে দাদা ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখ কর্তে 

এসেছেন, তিনি বাহির বাড়ীর ঘরে বসেছেন ।” 



৩৬ নিত|(ই ঠাকুর ী 
পু ০ রস 

নিতাই ঠাকুর। তাহাকে এখানেই আস্তে বল। 

সদ! চাকর ঢুলিতে ঢুলিতে বাহির বাড়ী যাইয়। শ্যামলাল 

চাটুষ্যেকে বাড়ীর ভিতর আসিতে বলিয়া স্বকার্যে চলির! 

০গাল। & 

শ্টামলাল চাঁটুযো বাড়ীর ভিতর আসিয়া নিত্যানন্দ ঠাকুরকে 
ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন । নিত্যানন্দ ঠাকুর আশীর্ববাদ করিয়া 

তাহাকে বসিতে আসন দ্রিলেন। শ্মামলাল আসনে উপবেশন 

করিলে উভয়ে কথোপকথন আরম্ত হইল। 

শ্যামলাল' ঠাকুর বলিলেন “আপনার নিপদের কণা শুনিয়া 

আমরা সকলেই নিতান্ত দুঃখিত, মর্মাহত। এ দুর্দৈব 
কি প্রকারে ঘটিল ?” 

নিত্যানন্দ ঠাকুর। বাবা বিশ্বেশ্বরের যাহাবিধান তাহাই 
ঘটেছে, ইহা লইয়া আর আলোচন! করিয়া শোক করা বৃথা, মুর্খের 
কাধ্য। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন যে দুঃখে" 
নুদিয় মনাঃ_অর্থাৎ শোক দুঃখে অনুদ্িগ্ন থাক। কর্তব্য, শোক 
করায় কোন লাভ নাই। সংসারের সমন্তই অনিত্য আজ আছ ভ. 
কাল নাই, সেই দেবাদিদেৰ পরম পুরুষই সংসারের সার। 
তাহার ত আর ক্ষয় বা বিনাশ নাই। তীহার পদে মতি স্থির 
থাকিলেই চির সখ ও শান্তি। তিনি ত সর্বত্রই সর্বব বটেই 
বিরাজিতি আছেন। তম্ময় হইতে পারিলেত আর তাহার কার 
কোনদিনই বোধ হইবে ন|। ত্তরাং কোন ছুঃখও কখন 



গুরুদক্দিণা | ৩৭ 
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হইবে না। আজ পুক্র গিয়াছে বলিয়! যে দুঃখ ব! শোক আমার 
। হৃদয় দ্ধ করিতেছে বলিড়া তোমরা অনুমান করিতেছ তাহ! 
স্বাভাবিক, কিন্তু শোক করিয়াও কোন লাভ নাই বরং কেবল 

অশান্তি । তবে সে দূর্ঘটনার বিবরণ শুনিতে চাও বলিতে পারি 
মাত্র কিন্তু পুজের উদ্ধার সাধনের কোন উপায় দেখিতেছি না । 

শ্যামলাল। অবশ্য আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির পঙ্গে 

শোক দুঃখ করা শোভা পায় না। তবে দুর্ঘটনার বিবরণ 
যথাসাধ্য বলুন, দেখা যাক্ কোন উপায় করা যায়কি না। . 

এইরূপ সময় সদা চাকরও সেইস্থানে আসিয়৷ উপস্থিত হইল। 

নিতাই ঠাকুর। জানইত-_ আমি, করুণামাসী, ১০ বশুসর 
বয়স্ক পুক্র যোগানন্দ, পঞ্চম ব্যায় কন্ঠা মহামায়া ও ভূত্য 
নদানন্দ সাগরতীর্থে যাই। সে স্থানে যাইয়৷ একটি ক্ষুদ্র কুটীর 

ভাড়া করি। কুটীরখানি ক্ষুত্র হইলেও পরিক্ষার ও পরিপাটা। 
তৎসংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র রন্ধনশালাও ছিল। আমর! সেখানে 

কিছুদিন অতি সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটাইলাম। সাগর মেলায় 

ক্লোক সমাগম, যথেষ্ট হইল, কত সাধু সন্ন্যাসী ও যোগী 

যে মেলায় ছিল তাহাদের স্ুবিস্তার বর্ণনা কর ছুঃসাধ্য। 

একদিন ভৃত্য সদানন্দ, মেলার ভিতর লোকে লোকারণ্যময় 

বাজার হইতে গৃহস্থালীর কি আবশ্যকীয় জিনিষ ক্রয় করিবার 
জনক, গ্ঁতে বেলা ৮৯ ঘটিকা সময় আমার পুক্র যোগানূন্দের 
হাত ধরিয়া মেলার ভিতর যায়। ২৩ ঘণ্টা পরে সে একাকী 



৩৮ নিতাই ঠাকুর । 
পপ প্র রর সপ ওত 

আতর 

ফিরিয়া আসিয়! কাদিতে কাদিতে বলে যে যোগানন্দকে পাওয়া 

যায় না, কোন এক দোকানেব সম্মুখে তাহার! উভয়ে আবশ্যকীয় 

জিনিষ ক্রয় করিতে ছিল যোগানন্দ তখন তাহার হাত ধরা 

ছিল ন|। সদা, ক্রীত জিনিষ হস্তে করিয়া দেকানদারকে মূল্য দিয়া 
ফিরিয়া চাহিয়া দেখে যোগানন্দ সেখানে নাই। তৎপর সে 

: মেলার সর্বত্র খুজিয়৷ তাহাকে পাইল না। আমি ইহা শুনিয়। 
স্বয়ং মেলাস্থানে যাইয়া তন্ন তন্ন কারয়। সর্বত্র সন্ধান করিলাম 

কিন্তু কোথাও যোগানন্দকে দেখিতে পাইলাম না। যাহার 
দোকান হইতে জিনিব ক্রয় কর! হইয়াছিল সেই দোকানদারকে 

জিজ্ঞাসা করিলাম সে বলিল যে লোকের এত ভীড় যে সে কোন 
ছেলে মেয়ে লক্ষ্য করে নাই। স্থতরাং আমি অনন্যোপায় হইয়। 

থানায় যাইয়৷ পুলিসে এজাহার দিলাম । পুলিস দারোগা বাবু 

( সব্ ইনস্পেকটার ) সমস্ত লিখিয়া' লইলেন, আমার সেখানকার 
ঠিকানা, এখানকার ঠিকানা, যোগানন্দের বয়স ও চেহার! ইত্যাদ 
সমস্তই পুঙক্ানুপুঞ্তক্ষুরূপে লিখিয়। লইয়। বলিলেন ছেলের 

খোঁজ পাইলে আমাকে সংবাদ দিবে। লেখক কনেষ্টবলটি 
আমার নিকট দর্শনী চাহিল এবং রুক্ষম্বরে বলিলু দর্শনী না হলে 
ছেলে কি মিলিবে? আমি বলিলাম আমিত সঙ্গে কোন টাকা 
পয়স! নিয়! আসি নাই, ছেলে পাওয়া যায় না শুনিয়া! নিতান্ত উদ্বিগর- 
চিত্তে ছেলের খোঁজে মেলার ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম। দারোগ! 
তখন অধিকতর কর্কশস্বরে আমকে বলিলেন যে ও সব ন্যাঁকামী 
এখানে চল্বে না, দর্শনী না পেলে মিথ্যা এক্াহার অপরাধে 



জাত | ৩৯ 
০ পু স  ু সপ সত শো ইটা হি হা্পিপ শসা পপ জা 

সর্ষে শী শত ৫: র্পস্ল পিপি তত জা শি  সপনত আপ শা শত সা আশার সপ্ন 

আমরা তোমাকে চালান দিব। আমি ভাবিলাম এসব লোকের 

নিকট না আসিলেই ভাল হইত, সরকার বাহাদুর এ সব পুলিসের 

লোকদিগকে তাহাদের অর্থেপার্জনের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন ; 

সর্বসাধারণের হিত ও দেশের শান্তির জন্য পুলিস নিয়োগ করা 

সরকার বাহাদুরের উদ্দেশ্য হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই 

সে উদ্দেশ্য সফল না হইয়া বরং বিপরীত ফল হইতেছে। যাহা 

হউক আমি কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম কত দর্শনী দিতে 

হইবে? তখন লেখক কনেষ্টবলটি দ্ারোগাবাবুর দিকে চাহিয়। 
ইঙ্গিতে উপলব্ধি করিয়া বলিল দারোগাবাবুর' জন্য ৫২ টাকা ও 

তাহার নিজের জন্য ২২ টাকা দিতে হইবে । বোধ হয় আমি 

গরীব ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাহারা অনেক কম করিয়াই আমার উপর 

দায় ধরা করিল। অগত্যা আমি সদ,কে বাসায় পাঠাইয়া টাকা 

আনাইয়। তাহাদের দাবী মত দর্শনী দিয়া তাহাদের হস্ত হইতে 

পরিত্রাণ পাই, তণপর তাহারাও আর আমাকে দর্শন দেয় নাই 

আমিও তাদের দর্শনে যাই নাই। ছেলে নিরুদ্দেশ্যের সাত দিন 

পর পর্যন্তও আমর! সেই সাগর তীর্থে ছিলাম। করুণা মাসী ও 

মহামায়ার আকুল ক্রন্দনে অস্থির হইয়া প্রত্যহই ছেলের !খোজ 
করিতাম কিন্তু কোথাও তাহাকে খুজিয়া পাই নাই, প্রাত্যহই 
হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। 

এই সময় সদ! চাকর বলিল-_“বাব! ঠাকুর যা বল্লেন লবই 

ঠিক কেবল একটা! কথা অঠিক |” 
নিতাই ঠাকুর। কোন কথাটা অঠিক রে সদা ? 



৪০৩ নিই ঠাকুর । 
ি 0৮ পি, উস শা আপা 

রাও নারোহন। সপ পপ আন ভর সপ 

০ শপ এপ আত এ ৩ ০০০ পপ পাসে সস, জা এ 
পর ও শা পি পা সপ শাস্ত্র সর 

সদা। আহেন্ব যৌগকে আমি হাত ধরিয়া মেলায় নিয়া 

যাই নাই, যোগই নিজে আমার হাত ধরিয়া মেলায় গিয়েছিল। 

শ্যাম ল'ল। তুই তাকে নানিয়া গেলে সেকি আর যেতে 

পারত? হাব! বেটা, নিয়েছিলি ত সদ! সর্বদা তাঁকে সাবধানে 

ধরে রাখ| রা চখে চখে রাখ। উচিত ছিল, মেলান্ন যে ভিড় হয় 

। শিশু ছেলে মেয়ে ত হারাইয়া যাবারই কথ! । 

, সদা। আমারত ছুই হাত, ছুই চক্ষু তাও সামনের দিকে 

এক হাভে জিনিষ লওয়া আর এক হাতে পয়সা দেওয়া, দুই 

চখ্ত সামনের ভাগে দোকানের দিকেই ছিল, পেচ্ছন ভ।গে 
একট! চোখ থাকলেও দেখতে পেতাম ছেলে কি হ'ল, কোথায় 

গেল। 

শ্যামলাল। বুদ্ধি ও যোগ্যতা থাকলে সামনের দিকের দুই. 
হাত, দুই চখেই সবকাজ করা যায়। আর সকলে ব্রিভুজ, 
চতুভুজ নহেবা ভ্রিনয়নও নহে । অনেকে একহাত এক চক্ষু 
লইয়াও ভাল কাজ করিয়া থাকে । 

নিতাই ঠাকুর। উহার সঙ্গে বাগবিতগ্ঁয় কোন লাভ নাই 
যা হবার তা হয়েছে । যা রে সদা, এক ছিলিম তামাক নিয়ে আয়। 

সদা। (মাথা চুলকাইতে চূলকাইতে ) আজ্ঞে, আমায় কোন 
দৌব নাই শ্যামলাল দাদা ঠাকুর মিডে মিছে আমার দোষ ধর্ছেন। 

এইরূপ বলিয়া শ্যামঠাকুরের দিকে চাহিরা! চাহিয়া টলিতে 
টলিতে সদানন্দ ভূত্য তামাক সাঁজিতে চলিয়া! গেল । 



উদ দিণ | ৪ 
শপ পপ ৮০ পপ পাপ ্ৈ আন হলে রদ 
পু শত সিস্ট শত পপ পপ ৮ সপ... নে পর শ আআ 

শ্যাম ঠাকুর নিতাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনার ত 
জ্যোতিষ শুন বখেষট আছে তাহার বলে কিছু জেনেছেন কি ? 

নিতাই ঠাকুর। হা, ছেলে সাগর সমুদ্রের অপর পারে 

কোনও দ্বীপের ভিতর ভুমধো অথচ নির্ব্বিম্থে রহিয়াছে, সেখানে 
অবশ্য কোন লেক দ্বারার় নাত হইম্াছে, একথখ| আমি দারোগ। 

বাবুকে একটা বন্ধু দ্বারা জানাইরাছিলাম, দারোগা বাবু সকল, 

দন্তপ[টা বাহির করিয়। উচ্জহাস্য পুর্ববক বলিরাদ্বেন যে এসব 
বিবয়ে বামুন পণ্ডিতের গণনার কাজ নহে। * 

শ্যামলাল ঠাকুরের মনে নিতাই ঠাকুরের গণনার ফলস 

কিছু অসম্ভব বোধ হইল। কিম্তুতিনি প্রকাশ্যে বলিলেন 

“ভাপনার শক্র কে আছে যে আপনর ছেলেকে লইয়া! 

প্রতিশোধের জন্য ভূগর্ভে প্লুতিয়া রাখিবে, আর ভূগর্ভে 
কাহাকেও রাখিলে কি তাহার বেঁচে থাকা সন্তব ?% 

শি 
নর লা 

নিতাই ঠাকুর | আমার জ্ঞাতসারে শক্র কেহই নাই। তবে 

অণি এজীবনে বস্ লোকের উপকার করিয়াছি । আজ 

কালকার দিনানুসারে উপকৃত বাক্তিকে বদি শত্রু মনে কর তৰে 

আমার বহু শত্রু থাকিতে পারে। আর সেই অসীম ক্ষমতাশালী 

বিএঅধ্টার এই স্থব্ট রাজ্যে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না। 
যিনি ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন উহার নিকট আবার 

অসম্ভব কি হইতে প্রারে? আমার শক্রই যে একাজ করিয়াছে 

তাহারই বা! নিশ্চয়তা কি? *ষে করিয়াছে সে তাঁহার গ্রয়েজন 



৭৩ নিন্চাই ঠান্ুর | 
ভাারারারারারারারাঃ -. পপ পাপ স্পা লতাপাতা তত, এপ পপ পপ আস সস উপ 

[রাস স্পা পপ ৩ শপ জপ” শা পা পপ জপ পাস শিস শা 

সদা। আজে যোগকে আমি হাত ধরিয়। মেলায় নিয়া 
যাঁই নাই, যোগই নিজে আমার হাত ধরিয় মেলায় গিয়েছিল । 

শ্যাম ল'ল। তুষ্ট তাকে না নির! গেলে সেকি আর যেতে 
পারত? হাব! বেটা, নিরেছিলি ত সদা সর্বনদা তাকে সাবধানে 

ধরে রাখা বা চখে চখে রাখা উচিত ছিল, মেলার যে ভিড় হয় 

শিশু ছেলে মেয়ে ত হ।রাইয়া যাবাঁরই কথা । 

.সদা। আমারত ছুই হাত, “ছুই চক্ষু তাও সামনের দিকে 

এক হানে জিনিষ লওয়া আর এক হাতে পয়সা দেওয়া, দুই 

চখ্ত সামনের ভাগে দৌকানের দিকেই ছিল, পেচ্চন ভাগে 
একটা চোখ থাকলেও দেখতে পেতাম ছেলে কি হ'ল, কোথা 

গেল। 

শ্যামলাল। বুদ্ধি ও যোগ্যতা থাকলে সামনের দিকের ছুই, 
হাত, ছুই চখেই সবকাজ কর! যায়। আর সকলে ত্রিভুজ, 
চতুভূজ নহেব ত্রিনয়নও নহে । অনেকে একহাত এক চক্ষু 
লইয়াও ভাল কাজ করিয়া থাকে । 

নিতাই ঠাকুর। উহার সঙ্গে বাগবিতগাঁয় কোন লাভ নাই 
যা হবার তা হয়েছে। যা রে সদা, এক টিলিম তামাক নিয়ে আয়। 

স্দা। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ) আজ্ঞে, আমার কোন 
দৌব নাই শ্যামলাল দাদা ঠাকুর মিছে মিছে আমার দৌষ ধরছেন। 

£ইরূপ বলিয়া শ্যামঠাকুরের দিকে চাহিরা চাহি! টলিতে 
টলিতে সদালন্দ ভূত্য তামাক দাঁজিতে চলিয়! গেল। 



গুরুদক্ষিণ| | ৪৬ 
রা পপ আপা শে পপ পর পপ পপ শা সপ তি স্পস্ট শপে অপ সপ 
18 শা উদ অন সি আর জহর শ্রম্মুস্প স্থান ুস্্পেস্স্ জন্ঞনন পলিপ সপ পিপি পি কা্্পপপ 

শ্যাম ঠাকুর নিতাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনার ত 
জ্যোতিষ জ্ঞান ঘথেইট আছে তাহার বলে কিছু জেনেছেন কি £ 

নিতাই ঠাঞ্চর। হাঁ, ছেলে সাগর সমুদ্রের অপর পারে 

কোনও দ্বীপের ভিতর ভূমধো অগচ নির্বিন্ধে রহিয়াছে, সেখানে 

অবশ্য কোন লোক দ্বারায় নীত হইয়াছে, একথা আমি দারোগ! 

বাবুকে একটা বন্ধু দ্বারা জানাইয়াছিলাম, দারোগা বাবু সকল 

দন্তপাটী বাহির করির। উচ্জহ।স্ত পূর্বক বলিরাছেন যে এসব 
বিবয়ে ঝমুন পগ্িতের গণনার কাজ নহে। 

শ্যমলাল ঠাকুরের মনে নিতাই ঠাকুরের গণনার ফল 
কিছু অসম্ভব বোধ হইল। কিন্তুতিনি প্রকাশ্যে বলিলেন 
“ভাপনার শক্র কে আছে ঘে আপনার ছেলেকে লইয়া 

প্রতিশোধের জন্য ভূগর্ভে পুতিরা রাখিবে, আর ভূগর্ভে 
কাহ।কেও রাখিলে কি তাহার বেঁচে থাকা সন্ভব %” 

নিতাই ঠাকুর | আমার ভ্ঞাতনারে শত্র কেহই নাই। তবে 

আমি এজীবনে বহু লেকের উপকার করিয়ছি । আঙ্গ 

কালকার দিনানুনারে উপকৃত ব্যক্তিকে বদি শত্রু মনে কর তবে 

আমর বু শক্র থাকিতে পারে । আর সেই অসীম ক্ষমতাশালী 

বিশঅধ্টার এই স্ন্ট রাজ্যে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না। 
যিনি ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পারেন তাহার নিকট আবার 

অসম্ভব কি হইতে গ্লারে? আমার শকত্রই যে একাজ করিয়াছে 

তাহারই বা নিশ্চয়ত কি? »যে করিয়াছে সে তাহার প্রয়োজন 



ঘ্২ নিক্গাই ঠাকুর | 
পর ০৮০০ চা "গর পর রর পর এএসাশর স্প্থ্প সপুকে০০ ৬ এপ পা ৫০ এ ররর জা আর চস কা নিজ 

শী ০. পি রা ৩০৮০৮, পি সপ ও? পারার এ সৎ সন ০ 

অনুসারে বা অন্য কোন অজ্ঞাত উদ্দেশ্যেও করিতে পারে। 

শ্যমলাল ঠকুর। শক্র ভিন্ন ছেলেধরাগণ বা অপর লোকেও 
আপনার ছেলেকে অপহরণ করিয়া লইয়া! যাইতে পারে সত্য 
কিন্তু ভূগর্ভে রাখারই বা কি উদ্দেশ্ট, এবং তাহাতেই বা ছেলে 
বেচে থাক্বে কিরূপে? ইহ! সেই বিশ্বত্রষ্টার স্ষ্ট সংসারিক 
প্রকৃতি ও নিয়ম বিরুদ্ধ । 

নিতাই ঠাকুর। বিশ্বত্রষ্টা প্রর্কৃতি ও নিয়মের অধীন নহেন, 
প্রকৃতি ও নিয়ম ভীহারই অধীন। ভিনিই প্রকৃতির অফ্টা ও 
সর্ব নিয়মের নিয়ন্তা। তীহার পক্ষে নুতন প্রকৃতি ও অভাবনীয় 
নিয়ম স্থগ্রির বাধা কি? নিত্যইত কত নূতন ও অভাবনীয় জিনিষ 
দেখিতেছ ও তদ্রপ ঘটনা! শুনিতেছ, ইহা! সমস্তই কি সেই বিশ্ব 
নিয়ন্ত। পরম পুরুষের নূতন স্ষ্ট ও প্রবপ্তিত নহে? 

"শ্যাম ঠাকুর কিন্তু তবু নিতাই ঠাকুরের এ বিষয়ের জ্যোতিষ 
গণন! অভ্রান্ত বলিয়! মনে করিতে পারিলেন না। তিনি অন্য 
কথা উপস্থিত করিলেন । 

“সে যাহা হউক এ বিষয় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়! 

দেখিলে হয়” 

নিতাই ঠাকুর। আমি দিব না। তোমর! দিয়! দেখিতে 

পার; আমার বিশ্বাস তাহাতে কোনই ফলোদয় হইবে না। 
শ্যামলাল ঠাকুর মনে মনে স্থির করিলেন তিনি নিজ হইত্রে 

খনধের কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির করিবেন । 



গরদকিণ]। ৪৩ 
শপ পে সা অপ পাপা 

ভৃত্য জদ্ানন্দ তামাক সাজিয়া হুককা হান্তে ফু্কার দিতে 

দিতে ছুলিতে ঢুলিতে তথায় উপস্থিত হইল। নিতাই ঠাকুর 
তাহার হস্ত হইতে হুসক্কাটি গ্রহণ করিয়া দুই এক টান দিয়া 
বলিলেন “যা, তোকে দিয়ে কোন কাজই চলছে না। কয়লার 

আগুন ফুদ্িয়াই সমস্ত তাম।ক জ্বালাইয়া দিরেছিস্, টিকা দিয়া 
আর এক ছিলুম তামাক ভাল করে সেজে নিয়ে আয়।” 

সদা। আজ্ঞে কাঠের আঁগুন যে, কেবল ফু নাদিলে আগুন 

থাকবে কেন ? 

নিতাই ঠাকুর। তা বলে কি কেবল ফুৎকারে সমস্ত তামাক 
জ্বালিয়ে দিবি? বুদ্ধি করে মাঝে মাঝে ফুকারে দিতে হয়, 

যেন আগুনও থাকে ,তামাকও থাকে, সব জ্বলে না যায়। 

সদা। এদ্ুকাজ কি একবারে হতে পারে বাবা ঠাকুর ? 
বড়ই মুক্ষিল দেখুছি যে আগে হাট্লেও দোষ পরে ছাট্লেও দোষ, 

বাই টিকে দিয়ে আর এক ছিলিম তাম।ক সেজে নিয়ে আপি । 
ভৃত্য সদানন্দ এই বলিয়া হুক্কা হস্তে টলিতে টলিতে চলিয়া 

গেল, তাহার হাঁটা চলা সদাই যেন টলায়মান। | 
এরূপ সময় মহামায়া ধীরে ধীরে আসিয়া নিতাই ঠাকুরের 

স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া! বলিল “বাবা, ভাত হয়েছে যে, তুমি 

আস্বে না আমার ঘুম পাচ্ছে যে, আজ ত শিবের গান 

শিখালে না? বাস্তবিক তখন ৩৪ দণ্ড রাত হইয়াছিল কিন্ু 

আঁধার সম্পূর্ণ রূপ নাই, যেন আধা জ্যোহস্না আধা আধার ৮ 



88 নিচাই ঠাকুর | 
6 নিস বস্ীল্ টি এ ০ সপ্ত” পপ শে জজ জপ সর কপ জি ডি ৯৯ জজ এ শট 

পপর শপ পপ শি” শিপ 

নিতাই ঠাকুর) যাও মা, তুমি ষেয়ে করুণা মাসীর সঙ্গে 
ঘুমাও আমি একটু পরে আস্ছি। আঙ্গ গান শেখান হবে না। 

মহামায়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল আর শ্যামলাল ঠাকুর 

সেই গমনশীলা বিদ্যুৎ লতিকার প্রতি বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয় 
রহিলেন এবং উহার স্তুমধুর কণম্বর তাহার কর্ণকৃহরে মধুর 

 বীণাধ্বনির ন্যায় বাজিতে লাগিল । 
ভৃত্য সদানন্দ পুনরায় হুক্কা হস্তে টিক! দিয়ে তামাক সেজে 

আসিয়। উপস্থিত হইল। হুক্কাটি নিতাই ঠাকুরের হস্তে দিয়া 
বলিল “আজ্ঞে এবার বোধ হয় ঠিক হয়েছে, দেখুন ত আবার 1” 

নিতাই ঠাকুর হুকাটি ধরিয়! নিচু করিয়। কলকের ভিতর দিকে 
দৃষ্টিপাত পর্ববক বলিলেন “টিক! এখনও ভাল মত ধরাস নাই, যা 
এতেই চলবে ।” এই, বলিয়া তিনি টিকাঁয় হস্ত ঘর! ধীরে ধীরে 
বাঁতাম করিতে লাগিলেন । 

সদ1। আজ্ঞে বাবা ঠাকুর, টিকেও প্রদীপের আগুণ দিয়ে 
ধরিয়েছি, আর ভাল মত ধরাব কিরূপ? 

নিতাই ঠাকুর। চলে যা, এতে কাজ চল্বে। 

সদা। আজ্ঞে বাবা ঠাকুর সব কাজে দোষ ধরলে আর 

কেমন করে কাজ করি বলুন। আচ্ছা, বাছুরটি এখন বাধব কি? 
এখন বাধলে বোধ হয় সকালে গাইর দুধ বেশী হবে। 

নিতাই ঠাকুর । না, এখন নহে, আর একটু রাত্রি হউক। 
বাছুর গাভীর একটু ছুধ খেতে না পেলে মরে যাবে। খাওয়৷ 
দাওয়ার পর বাছুর বাধিস। 



গুরুদক্গিণা | ৪৫ 
পদ পর পচ এ সপ শে সপ আস রটে ৮ সস». এ 

নত পর পপ চা রর, সর সপ ৪৪৮ ০ শা সা সস ৩৮৭০ উর চপ. লজ এ সস ক পপ পা নস শশী শা শপসপ্ পিপি ও লে 

সদা । আজ্ঞে বাবা ঠাকুর খেলেই ঘদ্দি ঘুমিয়ে পড়ি, 

খেলেইত পেট ভার হয় আর ঘুম পায়। 

নিহাই ঠাকুর। ঘুম চাপা রেখে দিয়ে গিয়ে আগে বাছুর 

বাঁধবি, পরে ঘুমাবি। যা এখন কাজে যা: 
সদা । আজ্ে বাবা ঠাকুর, ঘুম পেলে চখ ধরে, ঘুম চাপা 

রাখা কি সোজা £ আচ্ছা যাই, তাই করব। | 

এইরূপ বলিয়! ভৃত্য সর্দানন্দ হেলিতে ছুলিতে চলিয়া গেল। 

নিতাই ঠাকুর নিজে তামাক খাইলেন শ্যামলালকেও খাইতে 
দিলেন। তখন করুণা মাসী আসিয়৷ নিতাই ঠাকুরকে বলিলেন 

“সন্ধ্যার সময় বয়ে গেল, আজ সন্ধ্যা আহ্ছিক করবে না?” 

নিতাই ঠাকুর। তাই ত কথায় কথায় রাত অনেক হয়েছে। 
শিব বিশ্বেশ্বর ! আচ্ছা যাও আমি আস্ছি। 

করুণ! মাসী চলিয়া গেলে শ্যামলাল ঠাকুর বলিলেন। 
"রাত অনেক হয়েছে, আমিও এখন আসি। যাওয়ার পূর্বে 

একটি কথা জিজ্ঞীস৷ করি। আমার পুজ্র কানাই বলাইর এখন 
উপনয়ন, দীক্ষা ও শিক্ষা আপনারই কর্তে হবে, কবে করিবেন ? 

: : নিতাই ঠাকুর। আচ্ছা পঞ্জিকা দেখে পরে তাহা স্থির করা 
যাবে। 

শ্যামলাল নিতাই ঠাকুরকে প্রণাম পূর্বক নিজবাটা চলিয়া 
গেলেন, উভয়ের বাড়ী নিকটেই ছিল, আধ জ্যোতম্নার ভাব 

থাকায় যাইতেও কোন কষ্ট হইল না। 



8৬ উপনয়ন ও দীক্ষা 

নিতাই ঠাকুর হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ননক গৃহের অভাম্থুরে 
কুশাসনে বসিয়! একা গ্রচিত্তে সন্ধ্যা আহ্ছিক সমাপন করিলেন । 

রে একটু বিশ্রীম করিয়া আহারাস্তে শয়ন করিলেন। শয়ন 
করিবার পূর্নেব সন্ধান করিয়া জানিলেন যে ভৃত্য সদানন্দ 
আদিষ্ট সময়েই বাছুর বান্ধিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে! 

(তিনি যখন শয্যায় গেলেন তখন রাত্রি প্রার দ্িপ্রহর হইয়াছে 
কেননা তাহার সন্ধ্যা আহিকে ন্ন'্পক্ষে দুই ঘণ্টা সময় যায়। 



প্রথম খণ্ড । 
ওতীয় পরিচ্ছেদ | 

উপনয়ন ও দাক্ষা | 

শ্যামলাল চাটুষ্ো বাড়ীতে আসিয়। শুনিলেন গ্রামস্থ রাম- 
তারণ ঘোষের পুন্্রঃ্ভবভাঁরণকে পাওয়। যাইতেছে না, হাড়গিল! 
মাঠ হইতে অপহৃত হইয়াছে । পরদিন প্রত্ুষে উঠি! সন্ধান 
করিয়া জানিলেন ভবভারণকে পাওয়া যায় নাই তিনি 
রামতারণ ঘেষের বাড়ী যাইয়া ভবতারণের অনুসন্ধানের যথাসাধ্য 

ও যথাসম্ভব ব্যবস্থা কদিলেন, তণপর নিতাই ঠাকুরের বাড়ী 
যাইয়া কানাই বলাইর উপনয়ন দীক্ষার শুভ শুদ্ধ দিন স্থির 

করিলেন,শুনাড়ী ফিরিয়া কানাই বলাইর হাড়গিলা মাঠে খেলিতে 

যাওয়! বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বাড়ীতেই খেল! করিবে এইবূপ 

দেশ দিলেন। দুপ্রহরে বগিয়া তিনি নিতাই ঠাকুরের পুত্রের 

জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, সেই সময়ে 
প্রধান সংবাদ পত্র ৬ঈগ্বর চন্দ্র গুপ্তের প্রভাকর পত্রের স্তুস্তে ও 

অন্যান্য সংবাদ পত্রে এই মর্ে বিজ্ঞাপন পাঠাইলেন। 

নিত্যানন্দ ভট্টাচার্যা মলযপুরধাম, 
বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিত দেশ বিখাত নাম ॥ 

তার পুত্র মোগানন্দ দশ বছরের ছেলে। 

গৌরবর্ণ ঢেতারা ভাগ চখ. বড় টল টক ॥ 



৪৮ 
রর ্ ষ্ট সদানহগা 

পচ এহন 

নাতিস্কুল নাতি কৃশ নাতি খর্ব হয়, 

দেখিতে স্ন্দর অতি রুগ্ন দেহ নয় ॥ 

পিতা সহ গেল সে সাগর মেলায়, 

একদিন “ভৃত্য সহ মেলার ভিতর যায় ॥ 

দু তিন ঘণ্টা পর ভৃত্য একা ফিরে আসে, 
কাদিঘা কাদির! বলে দুঃখ ভব ত্রাসে ॥ 

গৌর মুদির দোকানেতে জিনিষ খরিদ কালে, 
তাহার পেছনেতে দাড়িয়ে সে ছেলে ॥ 

জিনিষ খরিদ করি ভৃত্য ছেলে নাহি দেখে, 

লোকের ভিড়ের ভিতর তার নাম ধরে ড|কে ॥ 

সর্দন স্থলে খজি তার দেখা নাহি পায়, 
নিতাই ঠাকুর নিজে সে ছেলের খোজে যায় ॥ 

পুলিসেতে এত্লা দেয় নাহি পেয়ে ছেলে, 

হাজার টাকা বকৃশিস হবে তারে খুজে পেলে ॥ 

শ্রীশ্থামলাল চট্টোপাধ্যায়, 
মলয়পুর, জিঃ হুগলি । 

সেকালে অধিকাংশ পত্রেই সাধারণ কথাও পষ্ঠে লিখিত 

হইন্ত স্থৃতরাং এ বিজ্ঞাপনটিও পদ্ঘে প্রকাশিত হইল। 
, তৎপর কানাই বলাইর উপনয়ন ও দীক্ষার দিন উপস্থিত হইল, 

দীক্ষাগুরু নিতাই ঠাকুরই হইলেন, শ্ামলাল চাটুষ্যের বাড়ীতে 

তদ্ুপলক্ষে বিশেষ সমারোহ । « মঙ্গলবাগ্ভ বাজিল, আত্তীয় কুটন্ 



ঠা | ৪৯ 
শ্ম্য ও স্পর্শ পপ 

স্ত্রী, পুরুষে বাড়ী পরিপূর্ণ হইল, বাড়ীর প্রাঙ্গণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি- 
গণের সমাবেশে দিব্য শোভা! ধারণ করিল 

দীক্ষাকালে নিজ্ভনে নিত্যানন্দ রঃ কানাই বলাইকে. 

দুইটি গুরুতর প্রতিজ্ঞ পাশে আবদ্ধ করিলেন । 

তিনি কানাই বলাইকে বলিলেন, ভোমরা এখন অবোধ 

নহ, স্থৃতরাং পূর্বেবেই তোমাপিগকে একটি কথ! বলিয়া রাখি, 

অদ্যাবধি আমি তোমাদের দীক্ষ! ও শিক্ষা গুরু হইলাম স্থৃতরাং 

তোমরা উভরে প্রতিষ্ঞা কর যে আমার আদেশানুরূপ তোমাদের 

সব কাজ করিতে ও চলিতে হইবে কখনও আমার কথার অনাথা 

চরণ করিতে পারিবে না, শান্দ্রে বলিতেছে। | 

“সচশিষ্য সচভ্ভানী যশ্চাজ্জাং পালয়েতগুরো2 | 

নক্ষেমং তস্য মুঢস্য থে! গুরোরবচস্করঃ |” 

গুরুগীতা-_ শিষাকর্তব্যম্ 

“যে ব্যক্তি কে'ন বিচার না করিয়। গুরুর জাঙ্ঞা গ্রতিপালন 

করে সেই প্রকৃত শিষ্য ও প্রকৃত. জ্ঞানী, আর ষে ব্যক্তি গুরু- 

কার্যে অবজ্ঞা করে সেই মুঢ় ব্যক্তির কখনও মঙ্গল হয় না” 

কান।ই বলাই উভয়েই. প্রতিশ্রুত হইল য়ে তাহারা কখনও 

গুরুর কথার অন্যথাচরণ করিবে না। 

তশুপর নিতাই ঠাকুর অপর প্রতিজ্গর কথা বলিলেন । 

“তোমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তোমাদের স্বয়ং আমাকে 
গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে । তভোমীদের পিতা মাতা বা অভিভাবক 
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রি 

প্রদত্ত কৌন আধিক গুরুদ্ষিণা নহে । অবশ্য আমি আমার 

কর্ধব্যান্ুদূপ তোমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিব কিন্তু আমি 

তোমাদের নিকট যেরূপ দক্ষিণা চাহিব তাভাই দিতে হইবে 

এমন কি স্বীয় স্বীয় জীবনান্তকরকাধ্য ব। কাহাকেও হত্যা বরিতে 
হইলেও কুঠ্িত হইবে না 1” 

কানাই বলাই উভয়ে বলিল এ যে বিষম কথা, এ বিষয়ে 

পিতামাতার নিকট একবার জিজ্ঞাসা করিলে ভাল ভয় নাকি? 

নিতাই ঠাকুর । না, তাহারা হয় ত এ বিষয়ে নিষেধ করিতে 

'প্রারেন এবং"কিছু গোলযোগ বাধাইতে পারেন কেননা তাহারা 

'বিষয়-লিপ্ত লোক | তোমবা! এখনও বিষয়ে নির্লিপ্ত তোমরা আমার 

উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া 'এই প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হও 

তোমাদের কোন অনিষ্ট হবে না বরং উপকার ও খাতি হইবে | 

জানইত মহাবীর-াদীর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী রি 
গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন.। 

কানাই বলাই উভয়েই এক মত হইয়া এই প্রতিজঞাটিতে আ আবদ্ধ 
হইল। তাহারা উভয়েই নির্ভাঁক, উভয়েরই তুল্য অনীম সাহস, 
স্ৃতরাং এ কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে কুঠ্ঠিত হইল না । . 

এ উৎসবের দিনে ভৃত্য কিস্করের বড়ই আন্তরিক আননা। 
তাহার একান্ত ভালবাসার পাত্র দাদা ঠাক্রদের পৈতা হইতেঙ্ছে 
তাহার আনন্দ ধরে না। এই যে দিনরাত্রি কঠোর পরিশ্রম তাহার 
আস্তারক আনন্দের উচ্ছাসে ভাহাতে বিশেষ ক্লান্তি বোধও 
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হইতেছে না। আর নিতাই ঠাকুরের ভৃত্য সদানন্দেও আনন্দ 
ধরে না। তাহার আনন্দ এই যে সে পেট ভরিয়া চর্বব্য চোষ্য 

লেহা পেয় খাইতেছে এবং যথেষ্ট খানের উপকরণ তাহার মনির 
বাড়ী লইয়া যাইতেছে কেননা গুরুদেব নিত্যানন্দ যথেষ্ট 

উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। এ উৎসবে কালিন্দি ওরফে কেবলার 
মারও বিশেষ আনন্দ। যদিও তাহার যথেষ্ট পরিশ্রম হইতেছিল 

তাহার বিশেষ আনন্দ এই 'যে; এই উপলক্ষে সে যথেষ্ট জিনিস 
আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় গুহে লইয়া যাইতেছে । যখনই স্মুবিধা 

হইন্বেছে তখনই কোন সময় ঘ্বৃুত, কোন সময় লবণ, কোন সময় 

তৈল, কোন সময় ডাইল, কোন সময় চাউল, কোন সময় ময়দা, 
কোন সময় দধি, কোন সময় ক্ষীর, কোন সময় চিনি, মন্দেশ, 

বাতাস ইত্যাদি যখন যাহা পাইতেছে তাহাই চুরি করিতেছে। 

চাটুয্যে বাড়ীর সকল উৎ্সব+উপলক্ষে সে এইবরূপই করিয়া 

থাকে। এই সকল অপহৃত জিনিষ সে এবং তাহার প্রিয় পাত্র 

ব্রকিশোর চক্রবর্তী আহার করিত। এই উৎসব ব্যাপারে 

মেকোন সময় এই সুযোগে এক হীড়ী দধি লইয়া নিজ বাটা 

অভিমুখে যাইতেছে । মুখ দেখা না বায় . এজন্য মাথায় সুদীর্ঘ 
ঘোমটা টানিয়। দ্িয়াছে। দুর হইতে ভৃত্য কিস্কর লক্ষ্য 
করিতেছিল একটি বিধবা স্ত্রীলোক ঘোষটা মাথায় দধির পাতিল 
হস্তে ভ্রুত গতিতে যাইতেছে, ভাহার গমনের ভাব রেবলার মাঁর 

মত। কিন্কর ভাবিল, “মা ঠাকরুণগণ অগ্য স্ত্রীলোককে 'ঝি' গ্রই 



৫২ যার ও দীক্ষা । 

দধির হাঁড়ী দিয়াছেন, এ ব্যক্তি কেবলার মা. হইলে ঘোমটা দিবে 

কেন? কেবলার মা ত কাহারও সামনে ঘোমটা ব্যবভার করে ন।, 

আচ্ছ! দেখি এ ব্যক্তি কে?” কিন্কর এই চিন্তা করিয়৷ দৌড়িয়া 
যাইয়া স্ত্রী লোকটির সম্মুখে দীড়াইয়! দেখিল যে পূর্ণ এক হীড়ী দরধি 
লইয়া স্বীলোকটি যাইতেছে । সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে গা, 

$এ.দধির ইড়ী কোথায় পেলে, কে তোমাকে দিয়েছে ?” 

কেবলার মা ত নিশ্চল, নির্ব্বাক ; ঘোমটাটি আরও বেশী 

করিয়া টানিয়া দিল, ভাবে প্রকাশ করিল পথ ছাড়িয়া দাও 

চলিয়া! যাই।, কিন্কুর কিন্তু নাছোরবান্দা, তাহার সন্দেহ হইল। 
সে একটু রঙ্গ স্বরে বলিল “বল, কে তুমি এ দধির হাড়ী কোথা 

পেলে ? নতুবা পথ ছাড়ব না” কিস্করের তীক্ষ দৃষ্টি ঘোমটার 
ভিতরে স্ত্রীলোকটির উজ্জ্বল চক্ষু ছুটি দেখিতে পাইয়াই চিনিতে 
পারিল ষে এ কেবলার মা ব্যতীত আর কেহই নহে। অমনি 
ঘোমটা! ভুলিয়া বলিল “কেবলার মা, একাণ্ড কেন?” কেবলার 
মাও ঘোমটা ভালরূপ গুটাইয়া নিজমুর্তি ধারণ পূর্ববক বলিল 

“দেখ কিন্বর, আমার সঙ্গে এরপ দুর্ব্যবহার কর্ছ কেন? পথ 
ছেড়ে দেও নতুবা! আমি ম! ঠাকুরণদের ও কর্তীকে বলে তোমাকে 
সাজা দিব 

কিন্কর। দোষ করেছ 8 
দ্ধিচুরি করেছ তুমি, আমি তোমার চুরি ধরেছি এই আমার 
অপরাধ? আচ্ছা আমি কর্তাকে বলে ভালরূপ সাজা দিচ্ছি। 
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দুর হইতে কর্তা! শ্যামলাল চট্টোপাধ্যার এ গোলমাল দেখিয়া 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কর্তীকে আসিতে দেখিয়! দূরে 

থাকিতেই কেবলার মা দধির হাড়ী মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া 

ফেলিল, দধি কতক তাহার নিজের পায় কতক কিন্করের পায়ের 

উপর এবং বাঁকি দধি মাটির উপর ছড়াইয়া পড়িল। কর্তা 

সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাস করিলেন “হা রে কিন্কর, এ 

গোলমাল কিসের জন্য ?”  * 

কি্কার উত্তর করিবার পূর্ববই কেবলার মা চক্ষের জলে 
ভাসিয়া ক্রন্দন ক্টে বলিল-_ 

“দেখুন বাবু, আমি ও ঘরে মেয়ে ছেলেদের .দধি দিতে 

যাচ্ছিলুম আর এই কিন্কর আমাকে পথে অশ্লীল কথা বল্তেছিল। 

হা আমার অদৃষ্ঠ, আমার কেবলা থাকলে কি আমি পেটের দায়ে 

এ অধম চাকুরি করতে আসি? 

কিস্কর। দেখুন, এ ঘোমটা দিয়ে দধির হাঁড়ী চুরি করে 

নিয়ে যাচ্ছিল আমি উহাকে ধরায় দধির হাঁড়ী ভাঙ্গিয়। দিয়াছে। 

ও ঘরে দধি দিতে কি এ রাস্তায় যেতে হয়? ইনি 'এখন ধরা 

পড়েছেন আর চক্ষের জলে মাটি ভেজাচ্ছেন, এত ন্যাকামীও 

জানেন। একটু কিছু হলেই সকল সময়ই কেবলার দোহাই 

যেন কেবলা! বেঁচে থাকলে ওকে সেম্বর্গে রাখত। কেবলা ত 

৩৪ বহুসরের সময় মরেছে, বেঁচে থাকলেই বে একে খাওয়াতে 

পরাতে পারত বা-খাওয়াত পরাত্ব তারই বা ঠিককি? » 



শ্যামলল বুঝিলেন, যে কেবলার মম বাস্তবিকই দধি চুরি 
করিয়া লইর! যাইতেছিল আর কিন্কর তাকে পথে ধরেছে। 

কিন্বরের চরিত্র তিনি ভাঁলরূপই জানিতেন। তিনি বলিলেন, 
“এ শুভকাজের দিনে এ সব গোলমাল ভাল নহে । যা, কিস্কর 

তোর নিজের কাজে চলে যা।, যাও কেবলার মা কাজে যাও, 

এ বিষয় আমি পরে দেখ্ব।% 

কিস্কর স্বকাধ্যে চলিয়া গেল আর কেবলার মাও চখের 

জল মুছিতে মুছিতে ও নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিজ কাজে চলিয়। 
যাইতেছিল পথে জগদন্বা ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি 

তাহার পাদ্দেশের সর্বত্র দধি লিপ্ত দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন । 

“হা জা, কেবলার মা, তোমার পা দধিমাখা কেন ?% 

কেবলার মার তখন নিজ ঘুন্তি, যেন কিছুই বিশেষ ঘটে নাই; 
বলিল “ও ঘরে দধি দিতে যাচ্ছিলুম আর দধির হাড়ী হাত থেকে 
হঠাৎ পড়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় দধি কতক পায়ের উপরও পড়েছে 
আর বাকিট। মাটীতে ছড়িয়ে পড়েছে” 

জগদন্বা ঠাকুরাণী। তুমি ত এত অসাবধান নণ্, কেন এমন 
হল। যাওঠহাত পা ভালকরে ধুয়ে মুছে ফেল। 

কেবলার মা। তাড়াতাড়িতে হঠাত হয়ে গেছে। 
যাহা হউক কেবলার মা নিষ্কৃতি পাইয়া নিজ কাজে চলিয়৷ 

গেন্ক। তাহার আনন্দের ভিতর একটু বিষাদ ঘটিল। 
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আস কি 

এ উত্সব ব্যাপারে এয়োগণের ও বালক বালিকাগণের 
আনন্দ অপার ও অবর্ণনীয় । 

এয়োগণের বিশেষ আনন্দ এই মে তাহারা কদাচিৎ এইরূপ 

উত্সব ব্যাপারে যোগদান করার স্থবিধ! পায় । কোন ন্ন্দরী 

যুবতী বারানসী সাড়ী পরিয়া বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া! 
নিমন্ত্রণ বাটার এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে মনের আনন্দে 

ঘুরিতেছে ফিরিতেছে এবং *সঙ্গিনী অপরা রমণী সহ বিবিধ 

কৌতুকপুর্ণ আলাপন করিতেছে, কোন কুশাঙগী যুবতী দ্রব্য 
বন্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা৷ হইয়া গবাক্ষের পার্থ দাড়াইয়া অর্থ গৌরব 
প্রদর্শনজনিত বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছে, কৌন বধিয়সী 
রমণী ছেলে কোলে করিয়া বাতায়নে দীড়াইয়া চেল্লেকে মধুর 

সানাই ও ফ্রুট সংযুক্ত মঙ্গল বাদ্য শ্রাবণ করাইয়া বিপুল আমোদ 
উপভোগ করিতেছে, কোন বৃদ্ধ।রমণী অর্দীষ্মলিত বসনে গবাক্ষে 
দাড়াইয়া লোকশোভা ও শুভ উপবীত ক্রিয়া দর্শনে পরম তৃপ্তি 

লান্ত. করিতেছে, অথচ বামহস্তে স্্রীয় ক্খালিত কটিবসন ধারণ 
করিঘা রহিয়াছে । কৌতুহল পুর্ণ বামাগণের মুখরাজি শহদলের 

হ্যায় গরক্ষে শোভা পাইতেছিল এবং তাহাদের চঞ্চল স্রনীল 

রুষ্ণতার নেত্ররাশি বিপুল আনন্দ জ্ভাপন করিয়া অলিদলের ন্যায় 

শোভা পাইতে লাগিল। তন্মধ্যে কোন যুবতী রমণী আনন্দে 
হাসা করিতেছে, তাহার রক্তাভ গণ্ডদেশ খাত হইয়! দিব্য শোভা 

প্রদর্শন করিতেছে আর লম্পট চরিত্র কুলটা যুবতী রমদগণ 
তাহাদের স্বীয় স্বীয় নাগরকে দৈখিচ্ে পাইয়া সানন্দ হৃদয়ে 
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সহাস্য কটাক্ষপূর্ণ বদনে শ্রীকলসম্নিভ পীন্সোয্নত পয়োধর শোভিত 

বক্ষ বিস্তৃত করিয়া স্বকীর রূপ শোভা! প্রদর্শন করিতেছে এবং 

কটাক্ষ ঈঙ্গিতে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে, নাগরগণও সতৃঞ্চ 

অতৃপ্তনয়নে ত্প্রতি এক দৃষ্টিতে চ।হিরা রহিয়াছে । দিব্য 
বনন ভূঘণে ভূষিত অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ মরাল গমনে 

সলাজনয়নে এখানে পেখানে উকি ঝুকি মারিয়া বিনিধ শোভা 

সন্দ্শনজনিত বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে । কোন বৃদ্ধা 

রমনী হরিনামের মালা হস্তে" অপরা বৃদ্ধা রমনীসহ গ্রামস্থ 
গৃহস্থাদির সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া আনন্দ পাইতেছে অথচ 

হরিনামের মালা ঘুরাইভেছে। 

নিমন্ত্রিত যুবকগণ কোথাও তাস খেলায় মত্ত রহিয়াছে 

কোথাও কেন কোন যুবকগণ এখানে সেখানে ঘুরা ফিরি 

করিতেছে এবং বিবিধ কৌতুবপুর্ণ কথায় আনন্দে সময় 
অতিবাহিত করিতেছে । প্রৌটগণ মধ্যে কেহ কেহ পাশা 
খেলার মন্তু, কেহ কেহ দাঁব! খেলার কিস্তিমাতে বিশেষ আনন্দিত, 

কেহ কেহ তদ্র্শন জনিত আমোদে আমোদিত। পণ্ডিত ভট্টা- 

চাষ্যগণ মধ্যে কেহ কেহ ঘোর শাস্ত্তর্জনিত আনন্দে বিভোর, 

কেহ কেহ নাকে নম্য দিয়! ঈশ্বর বিষ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের 
যুদ্তির বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শনে আনন্দিত। সর্বব সাধারণ মধ্যে 
কেহ কেহ বৈষয়িক 'কখোপকথনের বিবিধ আনন্দ উপভোগ 
করিতেছে, নিন্দুক নিন্দা করিঝা আমোদ পাইতেছে, খোসামুদে 
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প্রসংশা করিয়া সবগভোগ করিছেছে এবং উদার প্রকৃতির লোক 

অর্ন কথায় সম্মতি দিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। 
বাগ্রপ্রিত্ন ব্যক্তি উদ্গ্রীব হইয়া,সুমধুর বাস্ত শ্রবণে তৃপ্ত হইতেছে 

আর পেটুক ব্যক্তি স্ুপক্ক সুম্বাদু অন্ন বাঞ্চন, ডাল, মাংস, 

পোলাও কেলে, কো্খা ও নিধিধ মিষ্টি মামগ্রী আহারে পরম 
পরিভোব লাভ করিতেছে আর পেট রোগা ব্যক্তিগণও সামান্য 

রূপ আার করিলেও ঘন ঘন“উদগার দিয়! শান্তি লাভ করিতেছে 
এবং হুহ্ধর ও লোক নম।(ণম লনিহ লানন্দ আন্দুভব করিতেছে। দীন: 

দরিদ্র প্রার্দী ভিশ্ুক অনাভ্ত রনাহুত মালাকর বকর প্রতি 

সকলেরই বিশেব আনন্দ, সকলেই পেট ভরিয়া খাইতেছে এবং 

আশানুরূপ অর্থ পাইতেছে। বাড়ীর কর্তা শ্তামল।ল, তাহার বৃদ্ধ 

মা জগ্ৰদ্। ঠাকুরাণী ও গতিণী রাজনঙন। দেবীর আনন্দ 

অবধনীয়। যদিও তাজারা সকলেই সদ।ই কোন না কোন কার্ষ্যে 
ব্স্ত কিন্তু দেই ব্যস্ততার মাধো মুতে ,মুহর্কে তাহাদের গ্রতোকের 

হৃদয় বিবিধ রূপ আনন্দেচছাস উচ্ছ্বসিত হইতেছে | 

এহেন জানন্দের দিনে আনন্দপুর্ণ জনসমাগমে আনন্দময় 

বাড়ীন্তে প্রাঙ্গনের এক কোণে নিগানন্দ বদনে, বিষ জদয়ে, শান 

মুখ কান্তিতে আর এক ব্যক্তি বসির কি চিন্তা করিতেছে? আর 

মধ্যে মধ্যে বন্বাঞ্চল দ্বারা অশ্রঃবারি নোঢন করিতেছে । এব্যক্রি 

আর কেহ নহ্েঃ ছেলে হারা রামতারণ ঘোষ | রামতারণ ঘোষ 

দারশূন্া, এক মাত্র ছেলে ভবভাঁরখই ভাহার অদ্ষেরমণি ও হৃদট্জের 
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আলোনরূপ ছিল। সে বার বছরের ছেলে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, 

আনন্দের দিনে স্বভাবতঃ এইরূপ দ্বুঃখ বিদগ্ধ রামতারণ ঘোষের 

শেকোচ্ছাস উচ্ছসিত হইরাছে, সে মনে করিতেছে তাহার বালক 

ছেলে এ আনন্দস্থলে উপস্থিত থাকিলে কতই ন! জানি আনন্দ 

উপভোগ করিত। কানাই বলাইর সঙ্গে তাহার বড়ই সন্ভাব ছিল, 

তাহার! সকলেই সমবয়সী এবং খেলার সাথী ছিল। কানাই বলাইর 

আজ এক অভূতপূর্ব নব জীবন লা জনিত অনির্বচণীয় আনন্দ 
আর তাহাদের প্রিয়সাথী ভবতারণ কি ভাবে কি দুঃখে কক্টে কোথায় 

সময় কাটাইতেছে কে বলিতে পারে £ ইহ] ভাবিতে ভাবিতে 

রামভারণ ঘোষের দুঃখ ক্লিষ্ট হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়! যাইতেছে । 

সেই সময় নিতাই ঠাকুর আসিয়। শান্তিদাত৷ দেবতার ন্যায় 

রামতারণ ঘোষের, সম্মুখীন হইয়৷ গুরু গন্তীর- স্বরেংবলিলেন 

“কিহে তারণ, এত বিষণ্ন চিত্তে কি ভাব্ছ ৭ ছেলের জন্য 

একেবারে আত্মহারা হইও না, আমি'ও ত তোমার স্ায় একমাত্র 
ছেলে হারিয়েছি, তবুওত সাংসারিক কর্তব্য কার্যে অবহেল৷ 

করিতেছি না, ভোমার ন্যায় বিরস্ ব্দনে বসিয়া ভাবিতেছি না। 

নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছ ভালই করেছ, এখন সকলের সঙ্গে 
মিলে মিশে কর্তব্য সম্পীদন কর, নীরবে একস্থলে বসিয়া ভাবা 
করব্য বিরুদ্ধ স্বতরাং ধ্মবিরুদ্ধ কাঁজ।” 

রামভারণ ঘোৰ উঠিয়া দাড়াইয়৷ ভক্তিভরে নিতাই ঠাকুরকে 

প্রাদপুরা বলিন “না ভান্ছি আর কই কি আব ভান্ব ? 
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চা দর্শনী দিয়া টিন এত্লা দিলাম অথচ ছেলে মিলিল না। 

ইহা কি কম ছুঃখের ও ক্ষোভের কারণ % ইহা কি আমার 

দুর্ভাগ্য নহে? ক্ষমতাশালী এই ইংরেজ রাজব্নেও কোন অরাজকত। 
নাই, কোন দোধীর বিনাশাসনে অব্যাহতি নাই, তবে আমার 
অদৃষ্টে কেন এমন হইল ?” 

নিতাই ঠাকুর। আমার অদৃস্টেও ত সেইরূপ ঘটেছে আমিত 
কিছুমাত্র আপশোষ করি না, ইহাতে লাভ নাই কেননা! এ সমস্ত 
দৈবাধীন বা বিধাতার বিধান। তুমি মুখে বলছ কিছু ভাবছ-না 
অথচ তোমাব আকৃতি ও ভাবদৃষ্টে বুঝা যাচ্ছে তুমি নিরদ্দিষ্ট 
ছেলের ভাবনায আকুল। এ সব ভাবসা ছেড়ে দিয়ে সংসারের 

কর্তব্য করে যাও দেখিবে তাহাতেই ধন্ম শান্তি ও চির স্তুখ। 

ঝানতারণ। আছ্ছে আর কার জন্য সংমারের কাজ করুব ? 

যার জন্য এপর্যন্ত করিতাম সেভ চলেই গেল তবে আব কেন? 

একুলা নিজের পেটটি, এক খানে পড়ে থাকলেও চলে যাবে। 
তাহাদের এরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় ব্হলোক 

আসিয়া তথায় উপস্থিত কেনন৷ প্রায় কলেই রামতারণের ছেলে 

হারান বিষয়ে কিছু গুনিবার ও জানিবার জন্য উৎসুক ছিল। 

নিতাই ঠাকুর। কার জন্য সংসারের কাজ করবে বলছ, 

যিনি তোমাকে স্যন্তি করিয়াছেন তার জন্য কাজ কর্বে, তার 

জন্য সংসার কর্বে। তিনি তোমাকে এ সংসারে আনিয়াছেন 

তার কাজের জন্য; তোমার নিজেবু কাজের জন্য নহে। ৪ 
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রামতারণ। দেকিরপ% তার আমি কি কাজ কর্তে 

পারি ? 

নিতাই.ঠাকুর। তীর কাজের জন্যই তোমার আমার সকলের 
সি | গীতায় ভগবান প্রীকৃঃ স্যং বলিয়াছেন__ 

“যেত সর্ববাণি কম্দানি মত্রি সংপ্টস্য মৎপরাঃ। 
এনন্যেনৈব:বোগেন মাং ধ্যায়ন্তে উপামতে 

তেযামহং সমুদ্ধত্তী মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ॥৬| 
_. ভাগবতগীতা ২১ অধ্যায় । 

“মত্পর আমাতে যারা সর্বব কম্পন করি দান। 
অনন্ত বোগেতে করে মম উপাসনা! ধ্যান, 

আমাতে অর্পণচিত্ত, তাহাদের করি পার 
অটিরেতে মৃত্যু যুক্ত সংসারের পারাবার ॥৮ 

৬ নবীনচন্দ্র সেনের অনুবাদ । 

স্বয়ং মা ভগবতীও বলিয়াছেন-- 

“যৎ করোষি যদন্নীসি জু হোবি দদাঁসি য। 

সর্ববা সমর্পণং কৃত্বা মোক্ষসে কম্মবন্ধনাত ॥ ৩৬ ॥ 

ভগবতী গীতা । 

“কর্্মানুষ্ঠান, ভোজন, হোমদান সমুদ্রয় কর্মফল আমাতে 
অর্পণ করিলে কর্মাবন্ধন হইতেঞমুক্তি পাইবে ।” ০ 
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এরি... ] 
স্পেল 

কবিপ্রধান কালিদাসও তাহার রঘুবংশে ভগবান বিষুঃর স্তোত্রে 
সেইরূপ ধ্বনি দিয়াছেন ঘৎ1 _- 

* “স্থ য্যো বেশিতং চিন্তানং তৎসমপিত কম্মণ। 
গতিস্ং বীতরাগাণাম ভূয়ঃ সন্নিবৃতয়ে ॥ ২৩ 

রঘুবংশ দশম স্বর্গ । 

£বিষয়-বিরাগ-মতি যেই বতিগ্রণ 

যোগবলে নিজ চিন্ত নিবেশি তোমায় 

সর্বব কন্ম তব প্রতি করে সমর্পণ 

মোক্ষ পায় তারা তোমার কৃপায় ॥” 

৬ নবীনচন্দ্র দাসের রঘুবংশ। 
আর শিবগীতায়ও তাহাই আছে-_- 

“কোটি জন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ শিবেভক্তি প্রজায়তে 
ইস্টী পৃর্তাদি কর্্মাণি ভেনাচরতি মানবঃ ॥ ১৬ ॥ 

শিবার্পণধিয়! কামান্ পরিত্যজ্য যথাবিধি ॥ ১৭ ॥ 

শিবগীতা । 

কোটি 'জন্মার্জিত পুণ্যফলে শিব ভক্তির উদয় হয় এই 
জন্যই দেবী সর্ববকামন! পরিত্যাগ পূর্বক সমস্তই শিবকে অর্পণ 

করিতেছি .“এই জ্ঞানে যথাবিধি নি কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকে ।” 

এ জব বাক্যের অর্থ কি? টি তগবানে কর্ম্মফল অর্পণ 

করিয়! নিষ্ধাম ভাবে আমাদের, সাংসারিক কর্তৃব্য কাজ ঝুঁরিতে 



৬২ উনয়ন ও দীক্ষা! । 
এত পল ও এত ২ নিট কিয় পু ০ হা 

পারলেই আমাদের যুক্তি তাহা না রি.লজন্মঃজন্মান্তর লাত 

ও তদানুসঙ্গিক অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ, স্থৃতরাং কষ্টকর 

ভগবানের কাজের জন্যই 'আমাদের স্ষ্টি। যে নিক্ষাম' ভাবে 

তীহার কাধ্য করিতে পারিবে ভাহারই মুক্তি। তোমার আমার 

সকলেরই সৃষ্টি হইয়াছে ভাহার অভিপ্রেত কোন না কোন 

, কার্য করবার জন্য, যে তাহ! নাপারিবে তাহার মুক্তি নাই। 

ছেলে মেরে সন্ভানাদি নশ্বর অটিরস্থায়ী, একদিন লয়প্রাপ্ত 

হবেই, তাদের জন্য শৌক কেন? কেবল যতদিন তাহারা এখানে 
আছে তভবিন তাহাদের প্রতি নিষ্কামভাবে নিয়মিত কর্তব্য 

করিতে হইবে, যেই তাহার! চলিয়া যাইবে তু সম্বন্ধীয় সমস্ত 

কাজ ফুরাইবে সত্য কিন্তু অন্য কাজ রহিবে তাহা নিক্ধাম ভাবে 

করিয়া যাইতে হইবে। শাস্তির জন্য মুক্তির জন্য/তাহাই কর। 

রামতারণ। কিন্তু সম্তানাদির লয়প্রাপ্তির কি সময় অসময় 
নাই? অসময়ে তাহাদের লয় প্রাপ্তি,হইলে কি আমাদের দুঃখ 
'কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক নহে? 

নিতাই ঠাকুর। কেন ছুঃখ কষ্ট হইবে? মনে কর তোমার 

আমার পক্ষে সন্তানের অসময় লয়প্রাপ্তিই ভগঘিধান | 

" রামতারণ। তা বটেইত। আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন, 
যদ্দি অনুগ্রহ পূর্ববক তাহার উত্তর দেন তবে বড় স্থুখী হব। 

নিতাই ঠাকুর। কি প্রশ্ন বল, যখোঁচিত উত্তর দিবার ক্ষমতা 
“থাকলে উত্তর দিব। 
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শর শে আর, স্পা শসা 

রামতারণ। আপনিত সর্বশাস্স্রদর্শা এবং জ্যোতিষ শান্ত 
বিশেষ অভিজ্ঞ। আপনি জ্যোতিষ গণন! করিয়া বলিতে পারেন 

আমার 'ছেলে কোথায়_কি ভাবে আছ্ছে, না তাহার মৃত্যু হইয়াছে ? 
নিতাই ঠাকুর। তুমি এবিষয়ে আমার কথা বিশ্বাস করিবে 

কিনা জানিনা তবে যে দিন তোমার ছেলে হারানের কথা 

গুনিয়াছি তাহার ৭৮ দিন পর পর্যন্ত ও যখন শুনিলাম তোমার 

ছেলে পাওয়া যায় নাই তখন উপযুক্ত সময়ে খড়ি পাতিয়া গণনায় 

যাহ! জানিয়াছি তাহাই বলিতেছি:শুন। তোমার ছেলে মাগরের 

অপর পারস্থ কোন দ্বীপের ভিতর ভূগর্ডে নির্বিস্কে রহিয়াছে, 
কোনও মনুষ্যদ্ধারা তথায় নীত হইয়াছে, আমার ছেলেও তথায় আছে 

তাহাদের উভয়কে ৫1৭ বৎসর পরে অন্যের সাহায্যে পাওয়া যাইতে 

পারে কিন্ত্বু তাহাদের জীবনের কোন আশঙ্কা নাই উভয়েই দীর্ঘায়ু। 

রানতারণ (সানন্দে) তবে আমার ছেলে বেচে আছেত 

তাহার জীবনের কোন ভর নাই তাহাকে ফিরে পাওয়া যাবে, 

কিন্তু কথটা কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মাটীর নীচে কি 
মান্সষের বেচে থাকা সম্ভব? 

নিতাই ঠাকুর । এ সংসারে অসম্ভব কি আছে, রি হতে 

পারে রামতারণ ? আজ আমরা যাহা অসম্ভব মনে করি দুদিন 

পরে দেখিতে বা জানিতে পার্বে ভগবানের কৃপায় তাহা ঘটনায় 

পরিণত হয়েছে । 

রাধতারণ। তা বটেইত ভগবানের লীলা বোঝা তার ৰা 



৬ঃ উপনয়ন ও দীক্ষা । 

শ্রোতাগণ মধ্যে অনেকেই মনে ভাবিল নিতাই ঠাকুর ও 
রামত)রণ উভয় ব্যক্তির মন্তিক্ষ বিকৃত হয়েছে মাটীর নীচে 
মানুষ বেঁচে থাকাই অসম্ভব । দুজনের ছেলে ভিন্ন স্থান হইতে 

বিভিন্ন দিনে ও বিভিন্ন সময়ে নিক্লুদ্দেশ হয়েছে অথচ উভয় শ্রাক 
জায়গায় আছে আবাঁব উভরকে ৫1৭ বগুসর পরে ফিরে পাওয়া 

যানে এও কি গন্তব ৪ আর কেহ কেহ অর্ধ সন্দিগ্ধচিন্তে ভাব্রি 

এরূপ ঘটন! হলেও হতে পারে । ধাঁহ। হউক রামতারণ ঘোষ 

কথঞ্িঃ২ হর্য মনে আহারাঁদি করিয়! স্বগৃহে ফিরি! গেল। উৎসব 

নিমন্ত্রণ ফুরাইল | নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ শ্যামলাল চাটুয্যের, তাঁভার 
মাতা ও গৃহিনীর বদান্যতা ও অমায়িকতার বিবিধরূপ প্রশংসা 
করিতে করিতে হা্টমনে স্রগৃহে প্রহ্াবর্টন কঙ্গিল। 

নিভাই ঠাকুর কর্তব্য সাধন পূর্ববক স্বগৃহে যাইবার উপক্রম 
করিলেন। সদা ঢচাকুর অতি ব্যস্ততার সঠিত বলিল “বাবা 
ঠী্ুর এ উতসদে এত জিনিৰ পেয়েছ এ সব জিনিষ আমি একা 

নেব কি করে। ূ 

নিতাই ঠাকুর। ও সব থাক। শ্যামলাল মুটে দিয়ে সমস্ত 
জিনিষই আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিবে । 

সদা। সন্দেশের হাড়িটা আমি নিয়ে যাব না, কি জানি 

সন্দেশ কেহ থেয়ে ফেলে । 

নিতাই ঠাকুর । [একটু হাসিনা] তা ভূই নাহয় নিজেই 

স্ন্দেশির হড়টা শিল্পে চল * 
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সরা । (আনন্দে) তাই করি । 

এই বলিরা প্রকাণ্ড সন্দেশের-াড়ী মস্তুক্ষে করিয়া সদা 

নিতাই ঠ|কুরের পেহনে পেছনে চলিতে লাগিব । তখন প্রায় 

সন্ধ্যা হয়েছে, সন্গার ঈণৎ আধার আসিয়া জগৎ আবৃত 

করিয়াছে। পথে বাউতে যাইতে সদা চাকরের দক্ষিণ পদে 

আঘাত লাগায় সে পড়িয়! গেলে অমস্ত সন্দেশ ভূমিতে গড়াইতে 

ঈীগিন। নিতাই ঠাক্ত ,চনকিত চিন্তে কিরিকস| . জিজ্ঞাসা 

করিলেন “কি রে, কি হল রে” ? 

সদা। (ক্রন্দন করিগ্! ) বাব! ঠাকুর, পড়ে গিয়েছি, 'আহা 

পরশ সব নষ্ট হল, কি হবে বান| ঠাকুর । - 
' এই বলিয়। হাতের কাছে ছুই একট সন্দেশের টুকরা যাহা 

পাস্ল তাহা গলাধঃকরণ করিল এবং ক্রন্দনন্রে বলিতে লাগিল 

“হ| সন্দেশ, বাব! ঠাকুর কি হনে 2৮ | 

নিতাই ঠাকুর শিবচিন্ত।র কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন তাই: 

তিনি প্রথম সন্দেশের পতন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তিনি 

বলিলেন প্থাক ও সন্দেশ তোকে স্বর্গে নিবেনা, যা হবার 

তা হয়েছে তুই চলে আয়, আমি শ্যামলালকে বলে আর এক 

হড়ী সন্দেশ এনে দেব। তখন সদানন্দ “হ| সন্দেশ, কি হবে 
বাবা ঠাকুর” এরূপ বলিয়া ধাঁদির! কীদিয়! খোড়াইতে খোড়াইতে 

নিতাই ঠাকুরের অনুগমন করিতে লাগিল। 



প্রথম খণ্ড । 

চত্তর্থ পরিচ্ছেদ । 

ঘোষেরবাড়ী ! 

* মলয় পুরের ঘোষের পূর্বেব অতি প্রমিদ্ধ ছিল, বাড়ীতে 

বন্ছলোক ছিল, বিষয় বৈতবও যথে্ ছিল, এখন প্রকৃতপক্ষে 

তাহার কিছুই নাই। বনু লোকের মধ্যে রামতারণ ঘোষ 

একমাত্র বংশধর বর্তমান। ঘোষের বাড়ীর অধিকাংশ জমি 

জমা ও তালুক ইত্যাদি নিলাম হইয়া গিয়াছে এখন যাহা কিছু 

আছে তাহার বাৎসরিক ঘায় হাজার বারশত টাক! হইবে। 

তাহাতে সাংসারিক খরচ ও নিয়মিত দেবার্চনাদির খরচ হইয়া 

যৎসামান্য উদ্ত্ত হইত। সেকালে সমন্তই সম্তা ছিল, আজ 
কাল সমস্তই অত্যন্ত দুর্মল্য প্রায় ভাহার ৭1৮ গুণ দাম, 
বিশেষ ঘোষ পরিবারের লোক সংখ্যা তখন অধিক । ছিলন। 

কাজেই খরচও কম ছিল। রামতারণ ঘোষের স্ত্রী, পুক্র 
ভবতারণকে প্রসব করিয়া দারুণ সুতিকা রোগে আক্রান্ত হন। 
তখন হাওয়া পরিবর্তনের বড় প্রথা ছিলন! বিশেষ এক স্থান. 
হইতে স্থানান্তরে যাওয়াও তত £সহজ ছিলনা । সেকালের 
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লোক সাধারণতঃ ভগব€ বিধানের উপর অধিক নির্ভর করিত । 

তথাপি রামতারণ ঘোষ প্রথমে ডাক্তার পরে প্রসিদ্ধ কবিরাজ 

দ্বারা স্ত্রীর চিকিৎসায় বন্থু অর্থ ব্যয় করিল কিন্তু কোন ফলোদয় 

হুইল না; ৩। ৪ বতলর রোগ যন্ত্রণা ভোগিয়৷ তাহার স্ত্রী পরলোক 

গমন করিলেন । ্থতরাং তাহার মৃত্যুকালে পুর ভবতারণের, 
মাত্র ৩1৪ বৎসর বয়ন হইয়াছিল। রামতারণ ঘোষ কতকট। 

সান্বিক ও শান্ত প্রকৃতির লোক, বয়স ৩৪।৩৫ হইলেও চরিত্রে 
গান্তি্য্য রহিয়াছে কিন্ত্ব এখনও সন্ধা! আহ্চিক ব| পুজা! 'অর্চনাদির 
ধার ধারে না। সে কিছু বৈষয়িক লোক । স্ত্রীবিয়োগের পর 
আর দারপরিগ্রহ করে নাই তাহার কারণ এই যে তাহাঙ্গের 
সম্পত্তির আয় সামান্য, আবার বিবাহ করিয়া বংশ বৃদ্ধি 

করিলে সম্পত্তির আয়ঘরা সাংসারিক নিয়মিত খরচঃকুলাইবে না 

বংশ রক্ষার হেতু ভব্তারণই ত বর্তমান রহিয়াছে । রামতারণ 
ঘোষের এমন যোগ্যতা নাই যে, সে চাকুরী করিয়৷ অর্ধোপার্জন 

করে। বিশেষ ইংরাজী জানিতনা । রাজভাষা ইংরাজী না জানায় 

তাহার চাকুরীরও কোন সুবিধা হয় নাইশ। জমিদারের সরকারে 

বা ব্যবসায়ীর ঘরে সামান্য বেতনের চাকুরী সে একেবারেই 

পছন্দ করিতনা। বিশেষ সংসারে সে একা মানুষ, চাকুরী 
করিতে গেলে তাহার সামান্য, ব্ষিয় সম্পত্তি টুকু কে রক্ষণাবেক্ষণ 
করিষে ? এই সব কারণে সে কোন চাকুরী গ্রহণ করিতে 

পারেসট্র। 
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তাহার সংসারে সেঃ তাহার স্্রী, এক বৃদ্ধা পিসি নাম 

নয়নতারা, পুজ ভবতারণ ও চাকর রামমোহন ব্যতীত আর 
কেহই ছ্রিলনা। রামমোহন বৃদ্ধ, পঞ্চাশের অধিক বয়স, নিকটেই 
বাড়ী, মে এই বাড়ীতে কাজ করিয়া নিজের গুহস্থালীরও 

তন্বাবধান করে সুতরাং এ বাড়ীর উপর তাার অধিক টান নাই। 

'ননতারার বয়সও ৫০ পঞ্চাশের অধিক হইবে। সুতরাং 
তাহার দ্বারা সমস্ত পাককার্ধ্য চলিয়া উঠেন । সে পুনঃ পুনঃ 

রাম্কীরণের স্ত্রীর সৃক্ঠার পর তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিতে 

অনুরোধ “করা সন্বেও রামতারণ তাহ! করে নাই সুতরাং পাক 

ক্রিয়ার জন্য কৃষ্ণকান্ত নামক একটি পাঁচক ত্রান্ধণ রাখিতে 

হইয়াছে। 

 রামতারণ শ্যামলাল চাটুষ্ের বাড়ী হইতে কথঞ্চিৎ শান্তহৃদয়ে 

স্বীয় বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন সত্য কিন্তু রাত্রিতে বিছানায় 

শুইয়া চিন্ত! করিতে লাগিলেন 'অিপকি সম্ভব ? মাটার নীচেকি 

মানুষ বেঁচে থাকতে পারে ? যদি তাই প্রকৃত হয় তবে যাহারা 

আমাদের ছেলে চুরি করিয়াছে তাহার! নিশ্চয়ই পাতাল পুরীর 
দানব লোক। তাদের হাত হ'তে কি ছেলে উদ্ধার কর! মাধারণ 
মনুষ্যের সাধ্য ? নিতাই ঠাকুর বোধহয় এরূখ অন্ধবিখাসে আশস্ত 
হইয়া সংসারে কাজ কর্ম করিতেছেন। আমি সেরূপ করিন! 
কেন ? ছেলে পাওয়া যাক আর 'দাঁঘাঁক আমি সংসারের কাজ 

'করে" যাই। মিতাই ঠাকুর যেন্বলিহোনা ভগবান আমাদিগকে 
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স্থষি করিয়াছেন তাহার কাজ করার জন্য তাহাই বোধহয় সত্য, 
তার মনের মত কাজ যথাসাধ্য করে যাই তিনি যে বিধান 

করিবেন তাহাই হবে। যে কয়দিন বেঁচে থাকি তার কাজেই 

কাল কাটিয়ে দেই। এখন আর ছেলে নাই অর্থ লিপ্সা নাই। 

অর্থ সঞ্চয় করব কার জন্য ? অর্থ ভগবানের কাজেই লাগাই । 

ভগবান আবার ছেলে যদি ফিরিয়ে দেন তিনিই তার জীবন 

যাত্রার উপায় কর্বেন বা করাবেন। ছেলে নিজেই হয়ব 
ভগবানের কৃপার স্বীয় জীবনযাত্রার সংস্থান কর্চে |” 

সেদিন রাত্রিতে রামতারণের গভীর শান্তিপূর্ণ নিদ্রা হইল। 
ছেলে হারার পর হইতে এরূপ অনাবিল নিদ্রা-স্রখ আর কপালে 

ঘটে নাই। সে প্রত্যুষে শান্তচিত্তে শয্য! হইতে গাত্রোখান 
করিয়! হস্ত মুখ প্রক্ষালনপূর্ববক কর্তব্য কাধ্যে মনোনিবেশ করিল। 
রামতারণ জম! খরচ প্রজাদের আদায় তহশীলের কাগজ ইত্যাদি 

মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন এরূপ সময় হঠাত চাহিয়! 
দেখিতে পাইলেন যে তাহাদের গ্রামের গোলক মগুল শ্লানমুখ 
তাহার বাড়ীর সাম্নের রাস্ত! দিয়! যাইতেছে সঙ্গে জমিদারের 

পাইক। সে মনে করিল গোলক নিশ্চয়ই কোন বিপদে 

পড়েছে। দে তাড়াতাড়ি কাগজ পত্র রাখিয়া তাহাদের সম্মুখীন 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “কিরে গোলক, কি হয়েছে, কোথা 
যাচ্ছিস ? 
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গোলক । আজে কর্তা, খাজান! বাকীর জন্য এই জমিদারের 

পাইক ধরে নিয়ে ঘাচ্ছে, বলে মজুর খাটিয়ে খাজনা আদায় 

কর্বে। ৃ্ 

পাইক। দেখুন ত মশীয় এই তিন বছরের খাল্রন৷ বাকী 

অথচ কিছুই দেবেনা । সব প্রজা এরূপ করলে জমিদারের 

সদর থাজন৷ চালানইত ভার, তার উপরত জমিদারের সরকারে 

কত রকম কত খরচ রয়েছে। আঁম বলি কি অন্ততঃ কিছু খাজন| 
দে; বেটা এমন বদমায়েস কিছুই দেবেনা। শেষে আমি এরূপ 
পর্যন্ত বল্লেম যে না হয় আমাকে কিছু বকৃশিস্ দে আমি গিয়ে 

তহশিলদারকে বলি যে গোলককে বাড়ী পাওয়া গেলন!। 

তাহলে হয়ত এখন এড়াতে পারত, তাও কর্বেনা । কিকরি 
আমার কাজ আমাকে কর্তেই হবে। 

গোলক | দেখুনত কর্তা, ধান, পাট না উঠলে জমিদারের 

খাজনাই বা দেই কি করে ওকেই বা কিছু বক্শিস দেই কি করে? 
তিল, সরষে কি অন্য ফসলত এবার মারাই গিয়েছে। 

রামতারণ। তিন বছরের খাজনা 'বাকী। হাল সন বাদ 

আগের ছু সনের খাজন! দিস্ নাই কেন ? 

গোলক। আজ্জে, হালসনের আগের পনেত ঘোর আকাল 

গিয়েছে । ধারে কর্জেজ হাওলাতে বরাতে ছেলে মেয়ে পরিবারদের 
খাইয়ে রাখ! গিয়েছিল, এ বছয় জমি হ'তে কিছু ফসল _পাওয়া 
গিঙাছে সত্য কিন্তু গত বছয়ের ধার কর্ড, হাওলাত্ত. বরাভ 



গুরুদক্ষিণ|। ৭১ 

এ বসর শোধ দিতে হয়েছে। পাওলাদারের যে তাগাদা, তার উপর 

ংসারের খরচ শ্রয়েছে। সেরূপ তৃতীয় সনে কিছু পাওয়া 

গিয়াছিল তাহা! তাহার আগের সনের আকালের গতিকে খরচ 

হয়ে গিয়েছে। 

পাইক। ও সব বদমায়েপী কথা রেখে দাও বাপু। 

নাখেয়ে আগে জমিদারের খাজীনা দিতে হয় তারপর অন্য কাজ 

অন্য থরচ। ইচ্ছ! করে খাজানা দিবেনা, তার আমরা কি কর্ব 

বল। 

রামতারণ। এ ভাবে চল্লেত কোন দিনই জমিদারের থাজনা 

দিতে পারবিনা লাঞ্থন! ভূগতে হবে, জমি জম লব নিলেম হয়ে 
যাবে। 

গোলক । আজ্জে যেরূপ দিন কাল, কি করি। বড় ছেলে 

রামচরণ একটু সেয়ান! হয়েছে মজুরী করে দুপয়স৷ আনতে পারছে 
সামনের সন হতে যদি একটু শৃবিধা হতে পারে আশা করি। 

রামতারণ। তোর বশসর কত টাকা খাজান! দিতে হয়? 

গোলক। আঙজ্জে সন সন পাচ টাকা খাজানা তাঁর উপর 

সেস, ক্ষতি, খরচ । এখন বোধহয় মোট পচিশ টাকা হলেই 

জমিদারের দাবী সমস্ত চুকাইয়৷ দেওয়া যায়। কিন্ত টাকা 
কোথা পাৰ ? 

রাম্ভারণ। আচ্ছা আমি সব টাকাই দিয়েদিচ্ছি, তোর 

যখন সুবিধা হয় শোধ করিস্ । 
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রামতারণ এই বলিয়৷ ঘর হইতে ২৫২ পচিশটি টাকা আনিয়। 

দিল। জমিদারের পাইক তহধীলদারের ঈস্তখর্তি শিলমোহর করা 
দাখিলা কাটিয়া দিল এনং তার নিজ্ঞ প্রাপা বকৃশিশও বুঝিনা 

লয়! দেই স্থাপ' হইতে প্রস্থান করিল। যাইতে যাঁইতে মনে 

মনে ভাবিল “গোলক বেটা স্ুদখোড়ের পাল্লার পড়েছে, 

বেটাকে চুষে খানে ।” 

গোলক মগডুলত হানে আকাশ পাইল, সে আহলাদে জিচ্ঞাসা 

করিল “আজ্ছেে কর্ধা আপনার ধার আমার সকল দিন মনে 

থাকৃবে। টাকাটা কবে দিতে হবে, সুদ কি দিতে হনে, 
কি দলিল লিখে দিতে হবে ?” 

রামতারণ। কোন দলিল লিখে দিতে হলেনা কোন সদ 

টুদ চাইনা, ধান পাঁট উঠলে যখন স্বিধা হর টাকাটা দিয়ে দিস্। 

গোলক অবাঁক্ হইয়া বিস্মরবিমুগ্ধচিত্তে রামত!রণ ঘোধের 

মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়! মনে ভাবিল “কিছু কুমতলব 

আছে কি? তাহা বেধহয় না। ঘোষ মশায় ছেলে হারা হয়ে 

টাকা পরস।র মায়! ছেড়ে দিয়েছে, এন্সিই পরের উপকার কচ্ছে।” 

সে এই মনে করিয়া ভক্তিশ্রন্মাভরে রামতারণ ঘোষকে 

ভূমিষ্ঠ হইয়া! প্রণাম করিয়া বলিল “আজে কর্তা, তবে এখন 
আসি” এই বলিয়া ধীরে ধীরে কৃতজ্ঞহদয়ে সদানন্দচিন্তে তথ| 

হইতে ্বগুহে চলিয়া গেল। রামতারণও তাহাকে মনে 
মনে আশীর্বাদ করিল। জীবনের মধ্যে রামতারণ ঘোষের 
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এই প্রথম স্বত্ংপ্রবৃত্ত পরোপকার। ইহার সুফল ইহজদ্বে্ 
পরে বুঝিতে ।পারিবে ; সৎকর্ম্ের হ্বকল মে পরলোকে হয় তাহ 
নহে, ইভালে(কেউকতক সুফল মিলে। রামতারণ ঘোয তৎপর 

গৃহে যাইয়া! পুনরায় খাতা পত্র দেখিতেছে এরূপ সময় নিতাই 

ঠাকুরের ভূতা সদানন্দ হেলিস্তে ছুলিতে তথায় জাসিয়৷ উপস্থিত 
হইল। প্রায় সে ঘোবের বাড়ী আসিয়া বিবিধ কথা বার্ভীয় সময়. 

কাটাইত তাই আজও আসিম্নাছে, কিন্ত আজ মনে বড় গ্লানি, মুগ 

চিন্তাকুল ও বিষণ ; তখন বেলা প্রায় 8৬ দণ্ড হইবে। রামতারণ 

ঘোষ তাহাকে দেখিয়া বসিতে বলিয়া তাহার মুখ দেখিয়া বলিল 
“কিরে সদা, তোকে এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন? কাল্কার নিমন্ত্রণ 

খেয়ে অসুখ করেছে বুঝি ? 

মেজে একখাঁন। মাদুর পাঁতা ছিল। রামতারণ ঘেষ চৌকির 
উপ্পর বসিয়। কাজ করিতেছিল সদানন্দ মাদ্ুরের উপর দীর্ঘনিশ্বাস 

পরিত্যাগ: পূর্ববক:বপিয়া বলিল “আ্ডে নাঃ শরারে কোন অন্থখ 

করে নাই মনে অন্ুথ করেছে” । 

রামতারণ। তোর আবার মনে কি অস্্রথ হতে পারে রে? 

বিয়ে করলি না ছেলে পিলে নাই, তোর আবার মনে কি অন্থুখ হবে? 

সদা। শ্যামলাল “ঠাকুরের নিমন্ত্রণ বাড়ী হতে কাল এক 
ঠাড়ী সন্দেশ নিরে ঘাচ্ছিলুম পথে আমি পড়ে যাই সন্দেশের 

হাড়ী ভেঙ্গে চুরমার, সন্দেশগুলি"টুক্রা টুকুরা হয়ে মাটাতে পড়ে 

গেল। আমি ত সন্দেশ সন্দেশ করে কেদে কেলুম। 
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রামতারণ। তা সামান্য সন্দেশের জন্যকি এত কাদতে 

তয়? বড় ভট্াচার্ন্য পণ্ডিতের বাড়ী আছিস্, হামেসা উত্সব বা 

নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কত ভাল ভাল সন্দেশ তোদের বাড়ীতে আসে, 

আর সামান্য পয়সায় বাজার হতেও ত কত সন্দেশ আনা যেতে 

পারে। সন্দেশ খেতে ইচ্ছা হয় আচ্ছ। আমি বাজার হতে সন্দেশ 

আনিয়ে দিচ্ছি। 

সদানন্দ। থাক্, সন্দেশের আর দরকার নাই। বাঁঝ! ঠাকুর 
নিমন্ত্রণ বাড়ী হতে আজ আর এক হাড়ী সন্দেশ আনিরে 

দিবেন। কিন্তু বাবা ঠাকুরের একটিক থ৷ আমার মনে বড় 

লেগেছে সে কথাটি কাল বাড়ীতে গিয়ে খেয়াল হল। সে 
কগাটি সারারাত্রি মনের ভিতর ভোলপাড় করুন কাজেই 

সারারাত্রি জেগেই কাটিয়েছিলুম ৷ 
রামতারণ। সে কথাটা কি? 

সদা। যখন সন্দেশগুলি পড়ে গেল জমি সন্দেশ বলে 
কাদতে লাগলুম তখন বাবা ঠাকুর বল্লেন “সন্দেশ তোকে স্বর্গে 
নিবে ?” কথাটা তখন বড় খেরাল হয় নাই এক কাণ দিয়ে 

শুনলুম আর এক কাণ দিয়ে বের হয়ে গেল, সন্দেশের ঝোঁকই 
মনে রইল। বাড়ীতে যেয়ে রাত্রিতে গুয়েছি তখন সন্দেশের 

ঝোক একরূপ গিয়েছে কেনন! বাবা ঠাকুর বলেছিলেন তিনি 
আর এক হাড়ী সন্দেশ আনিয়ে দেবেন, তখন ঘুরে ফিরে কেবল 
মনে আসছে লাগল সন্দেশ কি আমাকে স্বর্গে নেবে? সার! 
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রাত্রি ভেবে দেখলাম সন্দেশ ত আমাকে স্বর্গে নিতে পারে না। 

কি হলে ম্বর্গে যাওয়। যায়, স্বর্গে ত কোন দিন কোন কষ্ট ছুঃখ 

নাই ও হবে না। তাই এখন আমাকে সন্দেশের নেশা ছেড়ে 

স্বর্গের নেশায় ধরেছে ॥ সারারাত্রি ঘুম হয় নাই বিছানায় উলট 

পালট করেছি । কি করলে স্বর্গে যেতে পারা যায় ? 

সদানন্দের নিকট এরূপ কথ! শুনিয়া রামতারণের মুখ গম্ভীর" 

হইল। সে ভাবিল সাধারণ মুর্খ ব্যক্তিও চির স্থুখ-শাস্তিময় শ্ব্গধামে 

যাইবার জন্য ব্যস্ত ও লালায়িত আর সে নিজে নশ্বর ছেলের'জনা 

উম্মন্ত হতে যাচ্ছিল। মনে মনে নিজকে ধিক্কার দিয়ে বলিল 

“ স্বর্থ ত সকলেরই পেতে চাওয়া উচিত কিন্তু সকলে স্বর্গ চায় 

কই, যে চায় সে পায় কই। অনেকে এন্সি মুর্খ ও অবোধ যে 

স্বর্গের নাম গন্ধ চায় না নরকের বা মর্তের তুচ্ছ জিনিস নিয়েই 

ব্যতিব্স্ত ও দ্বণিত বিষয়েই মগ্র থাকৃতে ভালবাসে । তা তুই 

নিতাই ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করিস্ কি করলে স্বর্গে যেতে পার! 

যায়। তিনি ত বড় পণ্ডিত লোক তিনি সহজে বলে দিতে 

পার্বেন কি করলে স্বর্গে যেতে পার! যায়। 

সদা। আমি মুর্খ লোক, তাকে কি ও কথ! জিজ্ঞেস কর্তে 

পারি? এই “ত দেখে আস্লেম তিনি সন্ধ্যে আহ্ছিক করে 
শিবপুজ] কর্ছেন। তারপর টোলের ছাত্র নিয়ে বস্বেন তারপর 
সেই দুপুর বেলায় স্নান করে দুটী আহারের পর একটু বিশ্রাম 
করে কত কি লিখবেন পড়বেন, সন্ধ্যার পূর্বেব একটু হাটা চল! 



৭৬ ঘোষের বাড়ী। 

কর্বেন, তার পব সন্ধা। হলে সন্ধা আহ্িক করে নিজে শিবের গান 

কর্বেনঃ মেয়েকে শিবের গান শিখাবেন তারপর কত কি শান 

পড়বেন পরে অনেক বেশী রাত্রে শুয়ে ঘুমাবেন। তাঁকে এ কথ! 

জিজ্ঞেস করব কোন সময় ? 

রামতারণ। তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে যেতে পারবেন, তাঁর মত 

কাজ কর্ তুইও স্বর্গে যেতে পারবি । 

সদা তাকি হয়? আমিযেমুর্খ মানুষ আমি ত আর 

শিবপুজা ক. পারব না। আমি নর্গে যাবার সোজা পথ চাই। 
বাবা ঠাকুর পণ্ডিত মানুষ তিনি পণ্চিতের মত কত শাস্ত্রের কথা 

বলবেন সে সব কথা আমি বুঝব না। তুমি দাদা আমাকে 

সোজা পথ বলে দাও কি করলে স্ব্গে যেতে পারা যায়। তোমরা 

কি স্বর্গে যাবার সোজা পথ ধর নাই ? আমার মত মুর্খের জন্য 

কি মোজ। পথ নাই £ আমাকে সোজা পথ বলে দিতে হবে; 

দাদা, তোমার পায় পড়ি নাহলে আমার দিন রাত্রি ঘুম হবে ন|। 
রামতারণ দেখিল বড়ই বিপদ একটা কিছু বলে না দিলে 

সদানন্দ ছাড়বে না। নিতাই ঠাকুরের শিবপুজ। শিবের গানের 
কথ! মনে পড়িল। মে তাই বলিল “'আচ্ছ! একটি বিষয় বলে 

দিচ্ছি তাই ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত করিস তবেই ম্রণের পর স্বর্গে 
যেতে পারবি। সদা সর্বদা শুইতে, উঠিতে, বসিতে ও শিব 
বিশ্রেশ্বর মনে মনে, কখনও বা মুখে, কখন বা মনে ভক্তি, শ্রদ্ধার 
সহিত বল্বি তা হলেই মরণের পর স্বর্গে যেতে পারবি । শিবের 
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চেলাকে যমদুত কখন নরকে নিতে পাবে না। মুখে ও নাম 
বেশী বলিস না তা বললে লোকে পাগল বল্্তে পারে। মনে 

মনেই বেশী বল্বি। সাবধান, আমি যে একথা বলে দিলাম 
তাহা কাহাকেও জানতে দিবি না জানালে ফল হবে না। খেতে 

হলে খাবি, শুতে হলে শুবি কিন্কু ও নাম কখনও ভুল্বি না । 

কথাটা নিতান্ত সোজা নিয়ম বা পথও সোজ!। কাজেই 
উহ! সদানন্দের মনে বেশ লাগিল। সে বলিল “দাদা আমার 
বড়ই উপকার করলে আজ হতে তোমার কথা মত চল্ব | দেখি 

স্বর্গে যেতে পারি কি না?” 

এইরূপ বলিয়া ও শিব বিশ্বেশ্বর নাম জপিতে জপিতে 

সদানন্দ তথ! হইতে হৃষ্ট মনে প্রস্থান করিল। বাড়ী গেলে পর 
নিতাই ঠাকুর বলিলেন__ 

“কাল এক হাড়ী সন্দেশ ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে কেঁদেছিলি 

আজ আর এক হাড়ী সন্দেশ এসেছে যে। এখন যত সন্দেশ 

খেতে ইচ্ছা যায়, খানা ? সন্দেশ তোকে স্বর্গে নেবে না।” 

“সন্দেশ তোকে স্বর্গে নিবে না “আবার সেই কথা এবার 

কথাট| যেন বঙ্গের ন্যায় সদানন্দের কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ের 

অন্তংস্থলে প্রবেশ করিল। | 

সে অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিল “যখন খেতে হয় খাঁব 

এখন খাব না।” এই বলিয়া মনে মনে ভক্তিভরে ও শিব- 

বিশেশ্বর নাম জপিতে লাগিল'। নিতাই ঠাকুর বুঝিলেন 



পিচ ঘোঁষের বাড়ী 
শিশির শ শর পপ ক শপ ১, সস পর সস 

সদানন্দকে ওষধে ধরিয়াছে, তাহার সন্দোশের উপর বীতস্প্হা 

হয়েছে এবং চিত্তবুত্তি উদ্ধগামী হইতে উদ্যত হইয়াছে । 

সদানন্দের গ্রস্থানের পর রামতারণ ঘোষের হিসাব পত্র 

দেখিতে বেলা অনেক বাড়িয়া গেল, স্লানাহারের সময় হইয়াছে । 

রামতারণ ঘোষ স্মানাহার পর একটু বিশ্রীমার্থ শয়ন করিল 

বেশ শান্তিপ্রদ |নিদ্রাও হইল, প্রোয় প্রহরেক বেলা থাকিতে 

তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে শুনিতে পাইল ভিতর বাড়ীতে তাহার 

পিসী নয়নতারা অপর কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কি কথ বলিতেছে 

কিন্তু তাহাদের কথাবার্তার মন সে বুপিতে পারিল না, কিন্তু 

ক্ষণ পরেই সে নিদ্রার অলসতা ভঙ্গ হইলে ভগবানের নাম 

স্মরণ করিয়া শধ্যা হইতে গাত্রোথানপূর্ববক হস্ত মুখ প্রক্ষালন 
করিল। তগুপর চাকর রামমোহনকে ডাকিয়া তামাক দিতে 

বলিল। কিছুক্ষণ পরে ভূত্য রামমোহন তামাক সাজিয়া 

আনিলে সে জিজ্ঞাসা করিল-_ 

“গাইটা কোথায় বেঁধেছিস্, ঘা পাচ্ছে ত ?” 

রামমোহন প্রথমতঃ অবাক। ছেলে হারার পর অবধি 

রামতারণ ছেলের জন্য ও ছেলের খোজেই ব্যতিন্যস্ত, এখানে 

সেখানে ছেলে খু'জিয়াছে আর বসে বসে ছেলের জন্য ভাবিয়াছে, 
সাংসারিক বিষয়ের খোজ খবর কিছুই রাখে নাই নেয় নাই। 

তাঙার পালিত একচী গাভী আছে প্রায় দুই সের পরিমাণ 

ছ্ দিয়! থাকে, তাহার খবরও ছেলেহ।রার পর অবধি এপর্যন্ত 



৭৯১ 
পপ সাজ 

আজ শপ আশি 

রামতারণ ঘোষ লয় নাই। ছেলে ভারার পুর্বেব সব নিষয়েরই 
খবর লইত। ভূত্য রামমোহন তাহার প্রভুর একটু সৃপরিবর্তন 
অদ্য সকাল হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ গাই সন্বন্গের 

প্রশ্নে একটু বিশ্মিত হইয়াছিল মাত্র। মুহূর্ত পরেই আপনাকে 
সান্লাইয়া সে উত্তর করিল 

“গাইটা হাড়গিলার মাঠের কাছে গাছ তলায় ছায়।তেই 
বেঁধিছি সেখানে ঘাস খাচ্ছে ” 

হাড়গিলা মাঠের নাম শুনিয়াই রামতারণ শিহরিয়া! উঠিল 
সেখান হইতেই তাহার একমাত্র ১২ বছরের ছেলে ভবতারণ 
নিরুদ্দেশ হয়। অমনি ভগবানের নাম স্মরণ পুর্ব্বক পুজ্রের 
বিষয় ভূলিতে চেষ্টা করিয় মুহূর্ত পরেই বলিল 

“গাই বাছুর সেখান হতে সন্ধার পুর্বেই বাড়ীতে নিয়ে 

আসিস্।” 

রামমোহন । আচ্ছা তাই কর্ব | যেখানেই থাক না কেন, 

প্রায় প্রশ্যহই সন্ধ্যার পূর্বেবেই গাই বাছুর বাড়ীতে নিয়ে আসি। 
এই বলিয়া সে স্বকাজে প্রস্থান করিল রামতারণ ধীরে ধ'রে 

ক্কায় তামাক টানিতে লাগিল আর ভগবানের নাম স্মরণ করিতে 

লাগিল। এমন সময় তাহার পিসিমাতা নয়নতার! আসির। জিজ্ঞাস! 

করিল, “আঙ্ত রাত্রে কি খাবে আজ ত পৃণিমার নিশি পালন 1” 
রামতারণ। কিছু থৈ আর দুধ ও চিনি আমার শোবার 

ঘরে রেখে দিবেন । তাই শোনার পুবেন খাব। 



৮৩ ঘোষের বাঁড়ী 

রামতারণহঅমানস্য। পুণিমার নিশিপালন করিতেন একাদশীর 

উপবাস, রবিবারে একসন্ধ্যা ভাতে ভাত নিরামিশ আহার 

করিতেন। ইহাতে স্বাস্থ্যের পক্ষে বড়ই উপকার । রামন্তারণ 

জিচ্ঞাস1৷ করিলেন, “বাড়ীর ভিতর কার সঙ্গে কি কগা হচ্ছিল 2” 

নয়নতারা । ওই আমাদের পাড়ার হাবার মা এসেছিল 

হাবার বড় অন্ত্রখ, সদ্দি, জুর, কাশি তাই বুকে মালিসের জন্য 

একটু পুরান ঘি নিয়ে গেল। এই হাবার মা নিতান্ত গরীব 

শুদ্রের বিধবা । সংসারে ৭৮ বছরের ছেলে হাবাই তাঙ্কার 

একমাত্র সম্মল। ছেলের অস্্খে ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে 

পারে এরূপ সংগতি নাই। সে অন্যের ধান কুটিয়! সংসার 
যাত্রা নির্বাহ করে। 

রামভারণের তামাক সেবন শেষ হইয়াছে, বেলও পড়িয়। 

আসিয়াছে। সে হুক্কাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিল নয়নতার!ও 

স্বকার্ধে চলিয়৷ গেল, রামতারণ একটি পিরাণ গায় দিয়া চটিভুহা 
পায় দিয়া উত্তরীয় স্বন্ধে একখানি যণ্ঠি হন্তে তগবানের নাম স্মরণ 
পূর্বক ধারে ধাঁরে বাহির হইল । সে কালের পিরাণ কিন্তু আজ 

কালকার সার্ট নহে তাহার হস্তে,.বোতাম নাই কেবল গলদেশে 

বে'তাম। 

রামতারণ ধীরে ধীরে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে 

হাখার মারএুবাউ্টীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। হাবার মা ঘোষজাকে 

দেখিয়াই অবাক ও নিশ্মিত। ঘোষজ।র ন্যায় সন্ত্রান্ত লোকের 



গুরুদক্ষিণ! । ৮১ 
আসত সত ৮৫০০৪৪০৯০০৯ আস আসিতে শাহ রশ রে সস 
সপ লি শি শিপন পশলা নি পান পিপি শিেসপিিশ্টি শিপলু পা পাপ পা পপাপপাপত পুশ আট সি পাস্পিনল 22 পিল 

তাহার বাড়ীতে পনার্পন কধনও ভ্য্ব নই | ভাবার ম! ঘোষজাকে 

বসিতে কি আসন দিবে তাহা ভাবিয়।ই আকুল। “আস্থন বসুন” 

এই বলিয়া একখান! জীর্ণ ক্ষুদ্র জলচৌকী ছিল তাহাই বসিতে 
দিল। 

রামতারণ। (না বসিয়া) থাক্ গাঁক আমার বস্বার জনা 

বাস্ত হওয়ার আবশাক নাই, তোমার ছেলে হাবার নাকি কি 

অন্থখ হয়েছে ? | 

হবার মা। আজ্ঞে হা, এ তিন দিন যাব সে গ্ুর, কালী, 

ও সর্জিতে, বড়ই কন্ট পাচ্ছে । 
রামতারণ। কিরূপ ভ্রর কাসী আমাকে দেখতে দেওত 

একবার । 

হাবার মা ঘোষজাকে হারার বিছানার নিকট লইয়া গেল। 

রামহারণ দেখিল ভাব! ভরের গ্লানিতে ব্ডানার উপর ছট্ ফট 

করিতেছে এবং ঘন ঘন কদিতেছে। রামতারণ রোগীর অবস্থাও 

সাধারণ রূপ একটু বুঝিত। সে বলিল “চিন্তা ক'রন।, শীপ্রই সেরে 

ঘাবে। তোমার যখন যাহা দরকার হন তাই আম।কে জানাইও |” 

এই বলিয়। সবকারি ডাক্তারখানায় গেল । সেখানে রোগীর 

অবস্থা শুনিয়! ডাক্তার বাবু একশিশি ওউধধ দিলেন। রামতারণ 

উিষধ শিশি আনিয়া হাঝ!র মার হস্তে দিয়! বলিল “ইহা তিন ঘণ্টা 

আন্তর এক দাগ করিয়া তোমার ছেলেকে খাওয়াই ও, এ ডাক্তার 

খানার ভাল ইিঘধ এতে ছেলে জেরে হালে।” 
সত 

শি 
শশা 



৮২ ঘোষের বাড়ী 
১১০ 

প্যারা সপ ই সস পা 

হবার মা কৃতজ্ঞ হাদয়ে ঘোষজাকে কি বলিতে কি বলিয়! 

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইবে তাহা ঠিক পাইল না। 

গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি স্বরূপ তাহার 

চক্ষুপ্ধর হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রঃ নিপতিত হইল। হাবা'র মা 

ভক্চি শ্রদ্ধার সহিত হাত পাতিয়া! ওষধের শিশিটা লইয়া কেবল 

মাত্র বলিল “আজ্ঞে আচ্ছা, এ ওষধ নিয়ম মতই খাওয়াব।৮ 

রামতারণ। ছেলে কিরূপ গাঁকে কাল আমাকে জানাইও | 

এই বলিয়া ভগবত নাম স্মরণ করিতে করিতে স্বূহ।ভিঘুখে 

প্রস্থান করিল। জন্ধ্যাও জ!গত প্রার 

হাবার মার বয়ন ২৫২৬ হইবে, আল্লীবয়ষে বিধবা হইলেও 

চরিক্র্টি সে ভালই রাখিয়াছে। তাহার প্রকৃতনাম বমুনা কিন্তু "কলে 

তাহাকে হাবার মা বলিযাই ডাকে এবং হাবার মা বলিয়াই 

সে সাধারণের নিকট পরিচিত । হাল।র মা রামতারণ ঘে।ষের 

উপরোক্ত রূপ অবধাচিত ও অগ্রত্যাশিত মদ্ধযব্হ।লের কোন 

কারণই খ,জিয়। পাইল না, কিন্তু তথ|পি তাহার হৃদয় তশুঞাতি 

বিশেষ কৃতজ্ঞতাপুর্ণ হইয়া রহিল। রামতারণের পিদী মাত 

নয়নতারার প্রতিও তাহার যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মিন কেননা 

তাহার ধারণা হইল যে রামভারণ ঘোষ ভাহার বৃদ্ধা পিনীম।তা 

নয়নতারাকর্তৃক প্রণোদিত হইয়াই এইরূপ সৎকার্ধ্ে ব্রতী হইয়াছে। 

রামতারণ ঘোষ বাড়ী ফিরিরা হস্তমুখ প্রন্মালন করিল। সন্ধা 
হইয়াছে প্রন্যেক গৃহস্থের গৃহে দীপ জুলিগ্াঞ্ছে। রামতারণ 



গুরুদক্ষিণা | ৮৩ 
কারি স্ শপ এ 0০ হর পর শা জে টি শা হা ও পি পিএ ও সই 

ক সা শত পাজি স্টপ পপ শি ৯৮ বাসা সস পপ পন আস শত 

ভগবানের নাথ স্মরণ পূর্বক কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া সমস্ত দিন 
কিকিকাঁজ করিয়াছে তাহ! ভাবিয়া! দেখিল যে, যে কাজ করা 

হইয়াছে তাহা ভগবানের অভিপ্রেত দশুকাজই হইয়াছে। 

সন্ধান লইয়। জ।নিল যে গাভীটি বসসহ থা সময়ে আনীত 
হইয়৷ গোয়ালে বাঁধা হইয়াছে । তঙগুপর ভৃত্য রামমোহন প্রদণ্ত 

এক ছিলিম তামাঁক সেবন করিয়া বেহালাটি লইরা বসিল। মে 

বেহাল! বাজাইতে পারিত একটু গান কর্বারও অভ্যাস ছিল, 
তাই বেহালায় হুর বাঁধিয়া গান ধরিল। 

রাঁগিণী বাগেহী। তাল- আড়াতেকা। 

হে গুভে। তব পদে মতি রেখো 
তব নাম গান যেন কখনও না ভুলি দেখো । 

সার ঝঞ্জ।টে বিপদ সঙ্কটে 

সদা রয়েছ হে ভুমি মোদের নিকটে 

চাহি তে।মারে হেরিতে খেতে ছুঃখেতে 

হুদয়েতে মোর সতত থেকো । 

এইরূপ এঁশরিক ভক্তি বিষয়ক কয়েকটি গান করিল এবং 
বেহালায় বিবিধ গণ বাঞজজ/ংন, এই ভাবে রাত্রি প্রায় প্রহরেক 

হইলে খই, দুধ আহার করিয়া শষায় শয়ন করিল। ভাঁহার সে 

রাত্রি বেশ শাস্তিপূর্ণ স্ুনিদ্রা হইল। তার পরদিন প্রত্যুষে 
উঠিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া ভগবানের” নাম স্মরণ পুর্ব 
ভাবিয়া! দেখিল মে তৎপুর্ব্ব দিন ভান পক্ষে সন শাদ্ধিন্ইে 



৮৪ ঘোষেরবাড়ী | 
শু সপ পা, সি সি লা সদ আপ ্র এসপর শা আসে শ ও সপ চপ স্মারক সভার শী & 

শ্ নি শপ শপ শপ আশিস চস পাও ক শপ ০০৮০০০্ স্পর্শ. ৯০ খু স্্ণ 

গিয়াছে অন্য দিনের নায় দীর্ঘ দুঃখময় ও ভারবহ বলিয়া মনে 
হয় নাই। ছেলেহার! হইয়া তমোগুণে তাঁভার মন ও হৃদয় এতদিন 

তাচ্ছন্ন ছিল এখন তাহ'র সন্ব গুণের আবিভাব হইয়াছে, তাহার 

হৃদয়ে সত্য ধর্ম ভবের উদয় হইয়াছে এখন তাহার জীবন সুদীর্ঘ 

ও ভারবহ বেধ হয় না। তাই বুদ্ধ শাস্গকার প্রকৃতই 
লিখিয়।ছেন। 

“দীঘা জাগরতোরন্তি দীর্ঘংসন্তপ্লযোজনং | 

দীঘো বালানং সংস।রোসদ্ধন্মং অবিজনত ॥৮ 

| ধন্মপদ | ] 

“জাঞএত জগের রাজি দীঘ বোধ হয়। 

যোঁজনেক পণ শীস্তের দীঘ মনে লয় ॥ 

সেরূপ সকল নুর্খ ধর্মহীন জন্। 

মনে করে দীর্ঘ অচি তাহার জীবন ॥% 

ভৃত্য রামমোহন গাভীটি দোহন করিয়া গাভীকে যথারীতি 
আহার দিল কিনা তাহার খবর লইয়া সে এক ছিলুম তামাক সেবন 

করিল। দেখিতে দেখিতে বেলাও কিছু পড়িয়! গেল। এই 

সময় হাবার ম! আসিয়া সংবাদ দিল যে হাবার রাত্রিতে ঘামদিয়া বর 

ছেড়েছে । রামতারণ বলিয়! দিল সে যাইয়া হাবাকে দেখার পর 

যাহা হয় ব্যবস্থা কবিবে। একটু পরেই হাবার মার বাড়ী সে 
যাইয়! দেখিল যে হক্ষবা ভলই আছে জবর একেবারেই নাই তাহার 
ক্ষুধা মগেদ্ট হয়েছে । রামভাধণ ডাক্তার বাবুকে মাইয়া 



গুরদলিণা। ৮৫ 
পে চপ অস্প্সপসত ল সস পপ পর সস সা, অপ ঢা, শপ শেীপশপীতী শাাটীহতীস্পি চলে শ্প্স শস্পেস্প্টাাি হাটি ্ সস, শপ স্পট পাত 

পপ উপ শি শপ সপ এ বাপ 
০০০০০ সপ সস পপ 

সমস্ত অবস্থা বলায় ডাক্তার বাবু আর এক শিশি ওষধ দিয়া 
বলিলেন আর বোধ হয় ওষধ খেতে হবে না দিন ছুই লঘুপথ্য 
দিয়া ভাত দিবেন । রামতারণ ওধধ আনিয়া দিল। বাস্তবিকই 
হাবা ২৩ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। হাবার 

মার আনন্দ অপার। সে কৃতজ্ঞ হৃদরে প্রায়ই রামভারণের 

পিস'মাতা নয়নভারার নিকট যাঁওয়। আস! করিয়া থাকে, শাক 

সবজি যখন যা পায় তাহাই তাহাকে আনিয়। দেয় । নয়নভারাও 

বৃদ্ধ! বিধবা মানুষ, সেই শাক পাতা রান্ধিয়! অতি তৃপ্তির সহিত 

আহার করে। 

রামতারণও এইরূপ দিনের পর দিন কাজ খুজিয়৷ কাজ করিয়! 

এক প্রকার স্থখ শান্তিতেই কাল কাট।ইতে লাগিল। সংসারে 

খু'জিলে কাজের জন্ত নাই, নিজের কাজ ব্যতীত পরের কাজেই 

সমস্ত দিন রাত্রি ব্যাপৃত থাকা যায়। যাহাদের হুদয় প্রশস্ত, আতু! 
ধ্মশীল তাহাদের পরের. কাজ করিয়াও সখ শান্তি ও পরমানন্দ । 

সুতরাং রামতারণেরও সেইভাবে স্তখ শান্তি ও আনন্দেই দিন 

কাটিয়া! বাইতে লাগিল। 



প্রথম খণ্ড । 
৩ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

গুরুগুহে। 
কানাই বলাই গুরু নিতাই ঠাকুরের গৃহে আমিয়াছে, মাসের 

অধিক দিনই গুরুগৃহে থাকিতে হয় কেবল প্রত্যেক রবিবার রাত্রি 
নিজ বাড়ীতে থাকিতে পায়। গুরুগুহে তাহাদের সর্ব প্রকার 
শিক্ষা চলিতেছে, কেবল যে শান্তর চর্চা হয় তাহা নহে। শ্যামূলাল 
ছুই ভাইয়ের জন্য ছুটি ঘোড়। কিনিয়। দিয়াছেন। ঘোড়।ড়া 
অভ্যাস হচ্ছে, ঢাল তরোয়াল চালান অভ্যাস হচ্ছে, বন্দুক ঢাল।ন 

অভ্যাস হচ্ছে এবং ব্যায়ামের নানাবিধ কল কৌশলও শিক্ষা 
হচ্ছে। এ সমস্তই নিতাই ঠাকুরের তত্বাবধানে হইতেছে । 

সেকালে বন্দুকঃ ঢাল, তরোয়াল রাখার এখনকার মত এত 

বাঁধার্বাধি নিয়ম ছিল না। মাঝে মাঝে উভয় ভ্রাতা বন্দুক লইয়া 
শিকারে যাইত সঙ্গে থাকিত কিন্কর। উভয় ভ্রাতা বড় বড় 

হিংস্র জন্তু অনায়াসে শিকার করিত। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ে 
এবং রাত্রিতে অধ্যয়ন ও শান্তর চ্চার সময়, প্রত্যুষে ও বৈকাল 
বেল! ব্যায়াম ইত্যাদি শারীরিক পরিশ্রমের সময় ঠা 

এক দ্রিনের বিবরণ বলিলেই কানাই বল।ইর শিক্ষা কিরূপ 

হইতেছিল বুঝ! ষাইবে। প্রত্যুষে নিদ্রা! হইতে উঠিয়া ব্যায়াম, 

তশপর কিঞ্চিৎ জলযোগ, তগুপর টোলে বিয়া অধ্যয়ন ও শাস্ত্র 

চচ্চাঁ, তৎপর আনাহার, তৎপর ম্মণেক নিশ্াম, তৎপর অধায়ন, 



গুরুদক্ষিণা। ৮৭ 
আজ জা, সবার... আত, 

বৈকালে ব্যায়াম বা ঘোড়াচড়া৷ কোন দিন সকাল বেলাও কিছুক্ষণ 
ঘোড়ায় চড়া হয়। রাত্রিতে আবার কিছুক্ষণ অধ্যয়ন হয়|; 

হাই ঠাকুরের টোলে ছাত্র সংখা ২২৫ জন হইবে 

তিনি টোলে যখন বসেন খন সকল ছাত্র মলোযোগী হইয়া 

স্বীয় স্বীয় পাঠ্যগ্রস্থ একাগ্রচিত্তে অধায়ন করিতে থাকে, অবোধ্য 
স্থান নিতাই ঠাকুরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয় বুঝিয়া লয়। নিতাই 
ঠাকুর একখানা আসনে রসিয়া শাস্তুচর্চা করিতে থাকেন। 

কোন ছাত্র পাণিণিঃ কলাপ বা মুগ্ধবোধ কেহ কালিদাসের রঘুবংশ 

কেহ কুমারসম্তব বা ভবভূতির উত্তর রামচরিত কেহ মাঘের 

শিশ্পালবধ, কেহ জ্যোতিষ শাস্ত্র কেহ বাবেদান্ত ন্যায় ব! 

দর্শনের আলোচনা করিতেছে । ছাত্রে ছাত্রে ভর্ক বিত্তর্ক 

প্রশ্সোন্তরও চলিতেছে, এইভাবে কানাই বলাইর শিক্ষাও ভালরূপ 

চলিতেছিল। একদিন একটি ছাত্র কানাইকে গুম করিল 

বলত, “ব্রহ্ম কে? শাস্জানুসারে ব্রহ্ম কাহাকে বলে 2৮ 

কানাই অমনি উত্তর করিল “জন্কাদসা যত” (২ বেদান্ত সুত্র) 

“যাহা হইতে জগতের জন্মা, স্থিতি, ভঙ্গ হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম ৮ 

গরম “ঘতোবা ইমানি ভূতানি 

যায়ান্তে যেন জাতানি জিবস্তি য 

প্রয়ত্যভি সংবিসন্তি তদ্ি 
জিজ্ঞাম্ব স্ব তদ ব্রঙ্গেতি। 

( তৈভডিরীয় উপনিযদ | ১, 



শি শপ পদ ৪1 শাম পিস সস 

৮৮ উঠ 

যাহা হইতে এই ভূতগণ জন্ম গ্রহণ করে, যাহ! হইতে জান 
জীবগণ রক্ষিত হয় এবং পরিশেষে যাহাতে সংহত হইয়! প্রবিষ্ট 
হয় তিনিই ব্রহ্ম । তাহ।কে জানিতে ইচ্ছ। কর ।৮ 

প্রশ্ন হইল “ত্রঙ্ষজ্ঞান ও মোক্ষ কিরূপে হয় %” 

কানাই। “তত্ব, সমন্বয়াৎ” (৪ বেদান্ত সূত্র। ) 

ব্রহ্ম শাস্তদ্বার৷ গমনীয় উহা৷ সমন্বয়দ্ারা উপপন্ন হয় অর্থাৎ বেদান্ত 

বাকা সকলের তাগপধ্যাবধারণ দ্বারা ততদ্দারা৷ আত্মজ্ঞান জন্মে। 

আত্মজ্ছান বা জীবাক্স। পরমাত্মার ভেদাভেদ জ্ঞান হইতেই ব্রন্ম 

ভাবের উদ্তৃব হয় এবং তাহাই মোক্ষ। 

বলাইঈকে একটি ছাত্র ভিভ্ঞ।সা করিল, ওঁকার শব্দের অর্থকি ৭. 
বলাই অমনি উত্তর করিল 

“ও কারম্চাথ শব্শ্চ দ্বাবেতোব্রল্ষণঃপুরাঃ। 

কম্বভিত্তাধিনির্থ! তৌতন্মাস্মাঙ্গলিকা বুভৌঃ ॥ 

ওকার ও অথ শব্দ ইহারা উভয়ে ব্রন্গের কম্মভেদ করিয়া 
নিগত হইয়াছিল এজন্য ইহার। মাঙ্গলিক ও মঙ্গল সূচক শব | 

প্রশ্ন হহল ?দাধারণ লোকের ব্রন্মজ্ঞান ও মোক্ষ কিরূপে 

হয়” । 

বলাই। তার নাম গান ও ধ্যানে। 

টি বিধিসন্তি ত্রন্মণ্যবসিতাউত 

স্তর স্বাংতে বিধাতারা মননাদেশ্চ কীর্ভনাহ ॥ 
(শ্রতি। ) 

রা ান১-০৭১ ০৮ .১ ০০ ০০০০০স্্প ১ 



গুকদক্ষিণা। ৮৯ 
শসস্শস্প পপ সপ ০ মিশ্র তা স্পপসপ চে বে শ শাক 

জপ দঃ পস আজ পে শপ শপ শপ সপ 

কানাই বলাই উভয়েই বিশেধ মেধাবী ও রা: সম্পন্ন 

সুতরাং উভয়েই নিত!ই ঠাকুরের শিক্ষাগুণে অতি অল্প সময়ের 
মধ্ই সর্ববশান্ত্রে পারদর্শী হইতে লাগিল। 

সন্ধ্যার সময় উভয় ভরাতাকে নিতাই ঠাকুর বিবিধ ধর্ম 
বিষয়ক গানও শিক্ষা দিয়া থাকেন। অন্যান্য ছাত্রকে তিনি 

এন্ধূপ গান শিক্ষা দেন না। কন্যা মহামায়া ও কানাই 

বলাইঃএকই সময় তাহার নিকট গান শিক্ষা করে, তিনি তানপুরা 

বাজান ও মধ্যে মধ্যে স্বরং তাহাদের সঙ্গে কখন বা তাহাদের 

শিক্ষার্থ কখন বা ধর্মমভাবে বিভোর হইয়৷ গান কবিয়া থাকেন। 

,. একদিন সন্ধ্যার সময় কানাই বলাই ও মহামায়া এইরূপ গান 
গাইতেছে ও চিনি তানপুবা বাজ[ইতেছেন নিকটে তাহার 
করুণ! মাসী মালা হস্তে বসিয়া শুনিতেছে। বালকণে সে গান 

বড়ই মধুর এুনাইন্তেছে | 

রাগিণী কেদারা ভাল একতলা । 

ও শি নিশ্বেণর জগত ঈশ্বর 

শশস্ক শেখর নমস্থুতে | 

ও বুমতবাহন ভূজঙ্গ ভূষণ 

ক্রিলাটন বিশ্বপতে ॥ 

ভুমি পরাহ্পর অবায় অক্ষর 
অজর অমর উমাপতে। 

ভুমি স্থজন কারক্ক, সজ্ভন পালক 

দুর্ছন নাশক ত্রিশুলাপতে ॥, 



৯৩ গ2র2কে | 

মি স্বয়ন্তু স্বাধীন, ভক্তে কর অধীন 

অনাথ শরণ মোক্ষ দিতে। 

সাঁধন 'ভজন না জ।নে অধম 

আাঠি মাং শরণাঁগতে ॥ 

এইভাবে পারমাধিক একটি গান হইল ততপর কানাই বলাই 

অধ্যয়নে মনোনিবেশ কহিল । 

যখন এইরূপ শ্রমধুন সঙ্গীত হইভেছিল তখন এক বাক্তি 

ঘরের বারাগডার এক কোনে বসিয়া একা গ্রমনে গান শুনিতেছিল 

আর ও শিব বিশ্বেখর নাম অতি ভক্তিভাবে জপ করিতেছিল । 

কক্কণ,দেবা বারাঞ্ায় আসিয়। দেখিতে পাইল কে আধারে 

বারাগার বসিয়। রহিবাতছে, তিনি চমকিয়া ভাবিলেন চোর নাকি ? 

জিজ্ঞাসা করিলেন “কে রে? ওধানে কি কচ্ছিস্ 9" 

“আছে আমি সদা” | 

ইহা "নিয়! নিতাই ঠাকুরও বাহিরে বারগায় আাসিলেন। 

সদানম্দ ভূতা উঠিয়া দাড়াইল এনং মাথা চুলকাইতে চুলকাহাতে 

মন্তক হেট করিয়া উন্তর করিল “আছে এখানে চুগ করে বসে 
গান শুনতেছিলাম ।” 

করুণা । কই উঠ আৰু কোন দিন ভ এরূপ বসে গাল 

গুনিস্ না? ভোর মাথা! খারাপ হয়েছে নাকি ? 

' স্দা। আজ্ঞে না। গান শুনতে ইচ্ছ। হল তাত গা গান 

শুনি । আমার মাথা খারাপ হয় নাই, হয়া উতোছে ছি | 



শর দি | ৯১ 
সর উপ সি পারি এ-৬ আস এ স্্ ও ভ্ত সপ ৭ পট পি সপ ০৪০, ওপর শা তু পরার রড সি এ 

করুণা । হৃদরোগ যে বড় কঠিন ব্যারাম, একবার গোবিন্দ 

কব্রাজকে দেখাস্নে | 

সদা। আজ্ঞে ডাক্তারি কধির/জিতে সব হদরোশের ্য 

শাই, আমার হৃদরেগেরও ওষধ নাই। 

সদার জন্য করুণামাসী আস্তরিক বিশেষ তঃখিত ও চিন্তিত 

ভইলেন। ভাবিলেন সদাকে বাস্তবিক বড় কঠিন রোগ ধরেছে । 

'নত্যানন্দ ঠাকুর ঈষৎ হান্য করিলেন এবং বুঝিলেন যে 
পদকে গুষধে ভালরূপই ধরেছে । জিজ্ঞাসা! করিলেন “আরও 

এন্দেশ খাবি?" সদানন্দ হাত নাড়িয়া বলিল “সন্দেশের আর 

পিপাসা নেই ববা ঠাকুর” এই বলিয়া সলজ্্ভাবে তথ। 

ছুঠতে প্রস্থান করিল।। 



গরথম খণ্ড! 
নচ্ঠ পরিচ্ছদ | 

কেবলার মার গৃঁভ। 

কেবল।র মার গুহখানি ক্ষুদ্র হইলেও পরিদার  পরিপাটী। 
গৃহসজ্জাদিও সাধারণ রূপ রহিয়াছে, আয়না আছে, চিরুণী আছে, 
হু একখানি অশ্লীলভাব প্রকাশক ছবি আছে। শম্যাদি 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উহ্াতে একটি সুচ পড়িলেও অনায়াসে 
উঠান যায়। | 

চাটুষ্যে বাড়ীর উৎসবের পর একদিন রাত্রি দ্রুচারি দণ্ড 

। হুইয়াছে, কেবলার মা পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক চুলগুলি 

ভাল মত সাজাইয়া মাথায় কিছু স্থগন্ধি তৈল দিয়া খোপায় 
বিবিধ ফুল গুজিয়৷ দিয়! তাহার নাগর ;ব্রজকিশোর চক্রবর্তীর 
প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। চাটুষ্যে বাড়ী হইতে আনীত দুজনের 

উপযোগী আহার্্য ঢাকা রহিয়াছে, কেবলার মা ঘরের ভিতর 

একটি মেটে প্রদীপ সাম্নে করিয়া! একখানি ক্ষুদ্র ডাল! বুনিতেছে 
আর কাহারও পদ শব্দ পাইলেই কেহ আসিতেছে কিনা 

উতকর্ণ হইয়৷ লক্ষ্য করিতেছে । তাহার ক্ষুদ্র বাড়ীখানি গ্রাম্য 

রীন্তার পার্থেই ছিল নুুতরাং প্রায়ই ত'হার ঘর হইতে পথিকের 



গুরুদক্সিণ। | ৯৩ 
এ আশা শী শি শি এল ০৪ ই: তিতির নি টি টি রর ০ টে 

সপ শা শশ্প ট্রিপ রর: রস সপ 

পদশব্দ শ্রুত হইত। যতই তাহার নাগরের আসিবার গৌণ 
হইতেছে ততই সে উৎকন্তিত হইতেছে, ভাবিতেছে “কেন 

এখনও আসিতেছে না? কোন অস্থুখ করেছে কি? না অন্য 

কোথাও আডড। মারিতেছে £” যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে তাহার 
ব্রজকিশোর মদের নেশায় বিভোর হইয়! চুলিতে ছুলিতে গান 
করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। 

গান-_ ব্রামপ্রসাদী | 

আরে মদ মাতালের বেজায় নেশ। 

যে খেয়েছে মদ টল্ছে তার পদ, 

দিবানিশি নাইকো দিশা । 

মদ খেয়ে কেহ নাকী হাসে, 
কেউবা বমনকরে কাসে, 

তাধিন তাধিন তাধিন তাধা হায় কি মজা দিবানিশা! ॥ 

(সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ) 

মদ খেয়ে কেউ ধ্যানীর মত কেউবা মুখটি গুজে 

কেউবা! মুখে বাবা ব'লে ডাকে যে তার হয় গো পিসা। 

মদের ঘোরে কেউব! গড়ে মণ্ডপ ভেঙ্গে শু ডির বাসা, 

আবার, কেউব! ডাকে কালী তাঁরা বীশুধুষট কিম্বা ইশা। 
মদের তুল্য বিষ লাই মদ খেওন! ওহে ভাই 

আমার মদ না হলে পরে একেবারে বিদিশা ॥ 



নম কেনলার মাঁর গৃহ 
শত পাজি শত 

নশপীপপিত। শপ এপ এ আপীল | সী শপ পাপী ও পপপপিপসপ  স 

যা পর জ। এস এ পা সপ সপ বর পপ এপস সপ্ত শিশি শ রি ছি শপ উপ শপ ছি 

এই গ্রানটি করিয়া ব্রজনিশোর ঘরের দুয়ারে ভেলিয়া 

দুলিয়। ধাকক। দিয়! ডাকিল, “ওগেো৷ নাগরী বাড়ী এসেছ £ দুয়ার 

যোল তোমার নাগর এসেছে আর ষাঁড়ের মত চেচাচ্ছে।” 

কেবলার ম৷ মনে ভাবিল 

"আজ যে দেখ্ছি মদের ঘোরে একেবারে বিভোর হয়ে 

এসেছে, নেশা একটু পড়ুক তারপর দুয়ার খুল্ব। না হালে 

মদের গন্ধে ও বকাবকির জন্য টেকা যাবে না।” 

'ঘরের দুয়ার খুলিল না কোন সাড়া শর্ও নাই । ক্র 

কিশোর বাঁলতে লাগিল “ও নাঁগরী বোঁধ হয় এখনও চাটুযো 

বাড়ী হতে ফিরে নাই । আজ এক্স রাত হয়েছে এখনও বৈ 

ফেরেনি কেন আজ তাকে ভাল কবে শালিযে দেন। 

এই আঙ্গিনায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে একটু গাগা কাযা বাক । 

কি সুন্দর ফুট ধটে শিদ উঠেছে ।? 

এই বলিয়। আঙ্গিনায় দুর্ববাদলের উপর বসিয়া নিজ মনে মনে 

বলিতে লাগিল “মদ খোষ কতক্ষ দিশাহার! হই সহ্চ, কিন্ত বাঝ! 

গছ্ের এমনি নেশা, মনে হয় যে না খেলে বোধ হয় একেবারেই 

দিশাহারা হব। আজ মদট] বেশী চালির়েছি। নেশ।টা কিছু বেশী 

মাত্রায় হয়েছে, হাটতে যেশ পড়ে পড়ে যাচ্ছি | ছি, এমন নেশাও 

মানসে করে? কি করি নিজ হাতে কুড়াল মেরোছ,' অভ্যাস 
করে ফেলেছি এখন ছাঁড়ীও কষ্ট! কিন্তু একটা কিছু চাই 



ক দক্ষিণা । ৯৫ 
শপ জম পসরা আত ক্র ও 

শি 
০ শাল স্পেস পম এপ সাহা এ ক 

সপ্ন লা 
শে আর এজ ৩ উল ৮৮ হর হার ৫-৫-এ উ৩ স্প ৈ ন্ 

শে শর জপ শি ০ জপ শম্স সপ শি ৩০ অর শত আদ সপ সপ পল, উর শপ শর জম 

ভা নাহলে যেচালেনা। মদ ছেড়ে অফিং ধরুবকি 2 বানা 

আফিং এর যে ঝিযুনি এনেঙি ও দেখেছি । 

গান ভৈবধী- ভাল আদ্ধা। 

আফি” (কামায় পরর কিনা ভাবছি মামি 

27 মান। 

5191 তোমার গ্রাণর বগার নিয়ে কমলাক।ম্য 

মলো প্রাণে । 

যাব ঘাড়ে চেপে তুমি উঠিযয়ড ভার বাস্ত ভূমি, 

চোখ বুকে সে স্বপ্রে গড়ে দালান কোঠা স্বর্গধামে। 
তোমার অভাব হলে পরে বেহুস প্রাণটা হু ত কারে, 

শান্ত তখন হয় না বিনা নীলকগের কটপানে। 
ঢ।5 না ভোমায় হে দয়াময় শনির মত হওগে। সদয়, 

হবে নাকো এ দাসের পূজা সরে পড় মানে মানে । 

ঘুমিয়ে মোরা আছি পড়ে আর বিমুটি নাটাই ফিরে, 
বাও হে তুমি তাদের ঘারে আছে যারা জাগরণে । 

গান থামিল, ব্রজকিশোর মনে মনে বলিতে লাগিল “বেটা 

বোধ হয় আজ আস্বে না আর কেউ কোথাও তাকে আটক কবেছে। 

যাই, চলে পাঈ, আর একদিন বেটাকে আচ্ছা শিক্ষা দিন 1” এইরূপ 
বলিয়! দে গমনোদাত হইল মনি কলা করিয়া ঘরের দর 

খুলিয়া গেল । কেবলার মা বলিল “ঘরের ভিতর এস» এছ চেচাচ্ছ 

কেন? পাড়া শুদ্ধ লোক কি বল্বে £" 
রা 



৯৬ কেবলার মার গন 
প্রজ্ হা সারার, খাস এনা উদ ৮. পন পপ 

০ ০০০০০ 

এ সস সরি 

মি পপ স্পা ও 

ব্রজকিশোর। একি? তুমি ঘরের ভিতর ছিলে, আর 

এতক্ষণ দুয়ার খোলনি ? আমি এতক্ষণ গল! বাজিয়েছি অথচ 

তুমি চুপ করে ঘরের ভিতর ছিলে ? তোমাকে নমস্কার, আমি 

আর তোমার ঘরে" আস্ব না। 

কেবলার মা। তুমি নমস্কারই কর আর তিরস্কারই কর আমি 

কিন্ত তোমাকে ছাড়বনা | এই বলিয়া খপ্ করিয়! তাহার হাতি 

দুঢ মুষ্টিতে ধরিয়া! বলিল “এস, ঘরের ভিতর এস খাবার রয়েছে, 
সেদিনকার মণিব বাড়ীর নিমন্ত্রণ দিনেরও অনেক মিহি সামগ্রী 
এনে রেখেছি । 

, ব্রজকিশোর। সে তচুরী করে এনেছ। 

কেবলার মা । চুরি আবার কিসে হল 2? আমাদের ঘরের 

কাজ, কাজের দিনের উদ্বৃত্ত জিনিস এনেছি মাত্র। 
ব্রজকিশোর। কর্কা কি মাঠাকুরুণরা টের পেলে ও সব 

জিনিস আনতে পারতে চাদ ? যাক ও সব কথা । এক কগা 

দিয়ে অন্য কথা চাপ। দিতে যাচ্ছ, তাতে কিন্তু ভল্ছি না । অ.চ্ছ। 
এতক্ষণ দ,য়ার খুল্ছিলেনা কেন? 

কেবলার মা। ঘুমিয়েছিলাম | 

ব্রজকিশোর | নাকামি রেখে দাও। ঘ,মরে থাকলে আর 

আমংর চেচানি ও গলাবাজি গুনতে পারতে না। এঁ যে একট, 
তাগে বল্পে আমি চেচাচ্ছিলূম কেন £ 

কেবলার মা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল “এস ঘবের 



গুরুদক্ষিণা । ৯৭ 
সপ ও, সর সস্প শশ স সস ্  ০ রন সু 

1৫ পা“ নম 22 

ভিতর এস কিছু খাও এসে ।” 

ব্রজকিশোর | না, আমি যথ! ইচ্ছা! চলে যাই তোমার ঘরে 

আর আস্ব ন[। 

কেবলার মা । এস, ঘরের ভিতর এস, আমি তোমাকে ভাল 

গান শুনাব। 

ব্রজকিশোর। হা, হা, ভুমিত ভাল গান গাইতে পার, আমি গান 

শুন্তে বড় ভালবাসি, বিশেষ মেয়ে লোকের গান শুন্তে ভাল 

ঝ[সি, আর গায়িক| যদি স্থুন্দরী ঘমেয়েলোক হয তা হলেত কথাই 
নাই, সোণায় সোহাগ! । আর তৃমিত নিতান্ত কুসিতা নও, 

তোমাকে সুন্দরীই বলা যেতে পারে, অন্ততঃ আমার চক্ষে সুন্দরী 
বটে। 

কেবলার মার পীণোন্নত পয়োধর শোভিত বক্ষ আনন্দে স্ফীত 
হইয়া! উঠিল, হৃদয় আহলাদে নৃত্য করিতে লাগিল । সে 
ত্রজকিশোরের হাত ধরিয়া! তাহাকে গুহ মধ্যে লইয়া গেল এবং 
উভয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শয্যাশোভিত পালক্কে উপবেশন করিল । 

ব্রজকিশোর বলিল "গাও মাইডিয়ার (75 09৪: ) এখন একটা 

ভাল গান শুনাও ।” 

কেবলারমা। রাত বেশী হয়েছে এখন আর অপর কে শুননে, 
এখন গেতে পারি। 
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ভৈরবী--কাওয়ালি। 
এত দেরী করে কেন এসেছ নাগর । 

( দেখ ) তোমার তরে আখি জলে হয়েছে স।গর ॥ 

ভেবে ভেবে শুয়ে থাকি তোমাকে স্বপনে দেখি 

জেগে উঠে না দেখে নাথ হই হে ক তর ॥ 

তোমায় দেখাব বলে ভরেছি খোপায় ফুলে, 

বিরহে শুকাল সেই চ1মেলি টগর । 

এই কি পীড়রিতি রাত এই কি বগড় ॥ 

ব্রজ্জকিশের। ন্বরুটা ভালই বটে কিন্তু গানটি পছন্দসই নহে। 

একটি ভাল গান গাও । 
কেবলার মা। আচ্ছা আর একটি গান গাই এটি কেম 

লাগে দেখ। | 

গান ভুপালা। এত, 
সখা প্রেমের জ্বালায় আমি জ্বালাতন । 

বুঝে কি সে ছুঃখ প্রেমের প্রেমিক নয় যে জন ॥ 

প্রেম চায় ভালবাসা নাগরের নাট হাসা । 

নিরাশায় হয় প্রেমিকের জীবন মরণ ॥. 

প্রেমের কথ রাত্রি দিবা হৃদয়ে জবল্ছে সদা । 

বতই ভাবি তত্তই ডুবি হয় না নিবারণ 



গুরুদক্ষিণা। ৯৯ 
ন্ সি সস সস সা পপ নস 
আর স্ন পপ পেস্তা রশ " ক সস স্ সস সই সত স্প সি জিপস আসিল শি ৬ সপ স্প্পি 

হে 
রি আস 

এজকিশোর । এ গানটি মন্দ নহে, গাওনা ও মন্দ হয় নাই। 

ত্যাচ্ছ৷ দেখ আমার বুড়ে। দাপ আর যুবতী বিমাতার গতিকে 
বাড়ী টেকাই ভার হয়েছে, আমার একটা পথ দেখতে হচ্ছে। 

তুমিও তোমার পথ দেখ না? 

কেবলার মা।' ভুমি কি পথ দেখবে? 

ব্রজকিশোর। আমি যারার দল করব যাত্রার দালে থাক্ব। 

এখানে সেখানে ঘুরব আর ফুলে ফুলে মধু পান করুব। ৰ 

কেবলার মা। আমি ত পেটের জন্য চাকুরী নিয়েছি 

প্রেমের জন্য আমাকে কি করতে বল ? 

ব্রজকিশোর । তোমার মনিব শ্ামলালকে গ্রেপ্তার কর 

সুখে সচ্ছন্দে থাকৃতে পারবে । নতুবা রাস্তা দিয়। হামেসা কত 

মানুষ আসে যায় যাকে পার গ্রেপ্তার করে ধরে ঘরে পুর্বে। 

_ কেবলার ম! ভাবিল “ব্রজকিশোর ত উড়ো পাখী গ্োছ 

হয়েছে শীত্রই পিগ্রর ভাঙ্গিয়া উড়িয়া যাইবে । মনিব শ্যাম- 
ললকে হাত করিতে পারিলে ত বড়ই সৌভাগ্য ।” তাই 

জিজ্ঞাসা কারল-_ এ 

*মনিব শ্যামলালকে হাত করাকি সোজা? সেসেরপ 

পাত্রই নহে । আর তার গিশ্ি স্ত্ীআছে, মা রয়েছে, এক একটি 
মেন রায় বাঘিনী, চাকর কিন্করটি যেন একটি ঝড় শীকারী বাঘ। 
এদের যগ্ুণায় সেখানে কি কিছু করার সুবিধা আচ *” 



১০০ . কেবলার মার গৃহ। 
গত ৩ পা সত এরা এজ ৬ রি রস রহ জপ রর উপ, পর লা পপ সা শপ কপ ও পর দাদ পসরা 

তব ৫১ জর ও পপি পপ পপ পক ০৯ স্পা পা উপ উই কা জে ঙ 

ব্রজকিশোর। মানুষের অসাধ্য কি আছে? এই বলিয়। 

পকেট হইতে সে একটি ওধধ বাহির করিয়া বলিল 

“ধর এই মন্ত্রপূতঃ সন্ন্যাসী প্রদত্ত ওধধটি নেও ইহা শনি মঙ্গলবার 
বেগুণ পাতায় করিয়! শ্বামলালের ভাতের থালার নীচে লাগাইয়া 

দিবে। ইহার ভিতর এক প্রকার আশ্চর্যা তাড়িত রয়েচে। এ 

তাড়িত ভাতের থালার মধ্য দিয়। আহাধ্য বস্তুর সঙ্গে মিশিয়৷ যাইবে 

সেই সব আইহার্্য বস্ত শ্যামলাল খাইলে আর তোমাকে ছ,ড়া সে 

কাহাকেও চাবে ন।। তুমি ত জান না, তুমি যখন আমাদের 

বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিলে তখন এই প্রথ/লীতে তোমাকে আমি 

বশ করি। দে দিন শনিবারও ছিল। 

কেবলার ম! আগ্রহের সহিত ওষধটি লইয়া সাবধানে এক স্থানে 

রাখিয়। দরিয়া বলিল “বটে তা যা হউক এখন কিছু খাও ।” 

ব্রজকিশোর। না, আজ কিছুই খাব না, মদ খেয়ে খেয়ে 

আজ পেটটাই খারাপ হয়েছে। 

কেবলার মা। মদ খাও কেন? আমি বলি মদদ ছাড়ন 

দিয়ে কোন চাকুরীর চেষ্টা দেখ। 

ব্রজকিশোর। মদ না খেলে যে আমার চলে না মদ ন| 

খেয়ে কি খাব ? 

কেবলার মা। ইহা! অপেক্ষা গাজাও ভাল, গাঁজা খাও এবং 

চাকুরী কর। মদের মাতলামীও বেশী, টাকা খরচও বেশী। 
ব্রজাকশোর। কি আমায় গাঁজা খেতে বললে? 



গুরুদক্ষিণা। ১০১ 
সা 
৫০ নোভাক আরতি সের টি উড 

গান। 

বগি্ধেতা রাগিননএকভাল!। 
গাজা খেয়ে রাজা হওয়! আমার ত তা সইবে না। 

চাঁযার ছেলে গাঁজা খেলে কেউত কিছু *কইবে না ॥ 

গাজাতে দিলে দম্ মুখে কেবল ববম্ বম্। 

আটকে আসবে প্রাণের দম শ্বাস প্রান আর বইবে না 

গাজার গন্ধে নাড়ীভূড়ি পেট করে ভরা ছুরি; 
বাচি কিম্বা মরি মরি কিছুই ভাবনা রইবে ন। 

গাজ! খেলে রাগ বাড়ে ধর্মভাব যায় উড়ে; 

সকলকে মেরে ধরে করে বিড়ম্বনা ॥ 

প্রাতে পান্ত! ভাত খেয়ে কসে গীজায় দম্ দিয়ে 

চাষায় খাসা চষে মাটি স্দ্দর লোক তা পার্বে না । 

«আমাকে গাজ| খেতে কল্পে, না প্রকারান্তে চাষা বল্লে। আমি 

তোমার ঘরে আর আস্বও না থাকবও না” এই বলিয়া 

উঠিয়! বেগে প্রন্থান করিল। কেবলার মা ডাকিল “এস কথা; 
শুন” কিন্তু কার কথা কে শুনে? ব্রজকিশোর আর ফিরিল 

না।' সে যাইতে যাইতে রাস্তায় মনে মনে ভাবিল এখানকার 

বন্ধন ত এক কৌশলে কাটালুম এখন নিজের পথ দেখি, বাপ 
মার যন্ত্রণায় ত আর ঘরে টিকৃতে পাচ্ছিনে । একে ত বিমাত। 
তাতে আবার বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা, কাজেই তার প্রতাপ কত। 

ছল করে কেব্লার মাকে কেমন ওধধ দিয়ে এসেছি, সে আশায় 



১০: কেণলার মার গুহ 
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বুক বেঁধে মে দিকে কি অন্য পথ খুজবে। তার জনা ভাবনা 
নাও, ভাবনা" গামার নিজের জনা । একটা মাতার দলে ঢুকে 

পড়তে হবে দেখছি, আমার আর কোন কাজের গোগাতা আছ্ছে 

বলে বোধ হয় না ।* এ 

এদকে কেনল।র মা আনেকক্ষণ তাহার নাগর ত্রজকিশোরের 

জন্য অপেক্ষা করিল কিন্ধু সে কিরিল্প না দেখিয়। নিরাশ চিন্তে 

কিধি আহার করিয়া! শয়ন করিল্। কিন্তু তাহার সমস্ত বাতি 

নিদ্রা হইল না কেবল ভাবিল “শ্যামল/লকে হাহ করতে পারলে 

ভালই জয়! '্গাকি সম্ভব? সন্নাসার এধপধ বাবহার করে 

দেখি কিরূপ ঘটন! দাড়ায়। এ মদখোর ব্রজবিশেরকে আর 

ভাল লাগছে না । ভাল লাগচ্চে নাই বাবলি কেমন করে? 

মদ খাক্, "বু ত আমার প্রাণের যোল আনা টান তারই উপরই 

আচে এখন যুঝ। বরল, শুন্দর সুগোল চেহারা । এইরূপ যৌবননভর! 
স্নন্দর যুবক কি সহজে মিলে? রামতারণ ঘোষের বয়সও বেশী 

মহে, ৩০1৩৫ বগুসর হলেও হতে প'রে, হাহারত পরিবার নাই 

এখন ছেলেও নাই। নাহার বর্ণ কালো হইলেও চেহারা 

ভাল। তাহাকে ধরতে পারলে মন্দ কি? ব্র্গকিশোর আবার 

ফিরেও আস্তে পারে, হয় ত নেশ।র ঝোৌকে রাগ করে চলে 

গেছে মাবার ফিরে আস্বে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি 

কোর হইয়। গেল শালীর নিদ্রা একেবারেই হইল না। 



গ্রথম খণ্ড 
স্পস্ট টিপ 

সপুম পান্ডা? 

টাট্রযো বাড়ী। 

চানো বাড়ীতে খন কানাই বণাই হামেসা গঁকে না বলিয়া 

বাঁড়ীথ|নি সময় সময় কিছু নিজ্উন বলিয়া বোধ হয় । বিশেষতঃ 
ভঙ্গ কিস্করের কানাই বল।ই অভাবে সে বাড়ীতে সময় কাটিতে 

শিভান্ত ভারবহ বলিয়া বোধ হয়। একদিন কিন্বর বিরস বদনে' 
বারাগ্ার বসিয়৷ আছে শ্যামলাল তদ্দফ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

“কিরে কিন্কর এ ভাবে বসে আছিস কেন ?” 

কিন্কব। কি করব? কাজ ত সব সেরে ফেলেটি। 

শ্যামলাল। একটা কিছু কাজ নিয়ে থাক। একেবাবে নিনা 

কাজে বসে খাকাট। ভাল নহে । তোর কি করতে ইচ্ছে হয়? 

কিক্র। তা বললে জার কি হবে? 

শ্যামলোল। বলে ফেল্ণা, দেখি এআমার দ্বারা এ ধিষয়ে 

কিছু হতে পারে কিনা । 

[কঙ্কর। দাদাঠাকুরদের মত আমার ঘোড়ায় ঢড়াতে ও 

বন্দুক নিয়ে শীকার করতে ইচ্ছে করে। 

শ্বমলাল | বটে আচ্ছ!, আমি হোর চড়িবার একটি ভাল 
ঘোড়া ও শিকারের জনা একটি বন্দুক এনে দিচ্ছি। আর কিছু 
ঢা কি? 8 



কিন্কর। দাদাঠ/কুরদের মত ঢাল তরোয়াল হলেও ভাল 
হয়। 

শ্বামলাল। ঢাল তরোয়াল তুই কার সঙ্গে খেলবি ? 

কিন্কর। কেন? দাদাঠাকুরদের সঙ্গেই খেলব। 
শ্যামলাল | আচ্ছা? তাও দেওয়! যাবে। 

পরদিনই শ্যামলাল একটি ভাল ঘোড়া, ঢাল তরোয়াল ও 

বন্দুক আনাইয়া দিলেন কিস্কর তাহা লইয়া ম্থেচ্ছা বিচরণ ও 
খেল করিতে লাগিল। বড় বড় হিংক্র জন্তও শীকার করিতে 
ক্রুটি করিল ন|। 

শ্ামলালের স্ত্রী রাজলন্মনী দেবী শ্বামলালকে ধরিয়! বসিল যে 
কেবলার মাকে চাকুরী হুইতে সরাইয়। দিতেই হবে। তিনি 
স্বামীকে বলিলেন__ 

“কেবলার মার বিরুদ্ধে নানা রকম খারাপ কথ! শুনা যায়, 

জিনিস পত্র যে কত চুরি করে তাহার নির্ণয় নাই, লোকে বলে 
রাত্রিতে সে পরপুরুষ লইয়া ঘর করে এবং গান বাজনা করে। 
এ সব স্ত্রীলোক সংসারে থাকিলে পাপের সংসার হয়ে যায়। 

ইহাদের অসাধ্য কোন কর্ম্মাই নাই, কোন সময় কি করে তাহারও 

ঠিক নাই। এরূপ প্রকৃতির লোক সংসারে না রাখাই ভাল।” 

শ্টামলাল। কেবলার মা জিনিস পত্র চু'র করে নিয়ে যায় 

তোমাদের সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই বলিয়া। তোমাদের তীক্ষুদৃষ্ট 
থাক্রিলে জিনিস পত্র কেহ চুরী করতে পারে না। চাকর 



গুরু দক্ষিণা | ১০৫ 
সত পা শসা সাপ ০০ ৬ পা শখ পচ আজ জে, পি ও হিম. হশসন রাজ 

চাকরাণীর এ দোষ সাধারণ, চরিত্র দোষও আধারণতঃ বেশী। 

তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি? আমাদের কাজ পেলেই হল। 

আর মার অনুমতি বাতীত ওকে বরখাস্ত করি কিরপে 2 

রাজলন্মনী দেবী । মা বুড়ো হয়েছেন তার হয়ত এ সব 

বিষয়ে এখন আর খেয়াল হয় না। 

শ্টামলল। আচ্ছ! আমি তাকে জিভস। করে দেখি তিনি 

এ বিষয়ে কি বলেন । পু 

শ্যামলাল তাহার মাতা জগদম্যা ঠাকুরাণীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা 

করিলেন 

জগদন্য ঠাকুরাণী বলিলেন “এতদিন লোকটা সংসারে আছে 

তার উপর মায়া মমতা জন্মে গেছে । আমাদের কাজ পেলেই 

হল। সেআর আমাদের কি অনিষ্ট করবে? বউমাকে ও 

কি্করকে উহার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখতে বলে দিও । 
শ্বমমলাল সদাই মাতার আদেশের অনুবস্তী। ভিনি মাতার 

আদেশানুযায়ী কাধ্য করিলেন । 

একদিন শনিবার রাজলন্সনী দেবীর অনুস্থতাবশতঃ সেদিন 

রন্ধনের সব কাজই কেবলার মা করিয়াছে, সুতরাং শ্যামলালের 

ভাতের থালাও সেই লইয়া যাইতেছে । কিন্কর দুর হইতে 
দেখিতে পাইল যে কেবলার মার হস্তস্থিত ভাতের খালার 

নীচে একটি বেগুন পাতা ঝুলিতেছে, বেগুন পাতাটি না পড়িয়া যায় 

এজন্য কেবল[র মা হাস্তের অঙ্গুলিদ্বার। টিপিয়া ধরিয়াছে। কিস্কর 



১০৬ চামো বাড়ী। 
শন উজ তু ৩০০ সি 

মনে করিল এপ ত কোন দিন হয় না। ভাহের খালার নীচে 

বেঞ্ডন পাত| আস্বে কেন? কিন্করের সন্দেহ হইল। শ্যামল।ল 
আহার করিতে বপিয়াছেন মাত্র, ভাতে ভখনও ভাত দেন নাই, 

কাহার মাত! জগদ্ুন্থা ঠাকুপাণী সম্মুখে বসিয়া আছেন। তখন 

কিন্কর দৌড়াইয়া বলিল “দেখুন ত ভাতের খালার নীচে কি 

রহিয়াছে 2 আমি দুব ভ'তে বেগুন পাতার মত কি দেখ্লুম |" 

কেবলার মা তখন কেবল ,মাত্র ভাতের খল! রাখিয়া! 

প্রস্থানোদ্াতা হইয়াছিল। শ্য/মলল গাল! উঠাইয়া দেখিলেন 

যে তাহার নীচে একটি বেগুন পাতা আর উযধের মত কি 

রহিয়াছে । জগদন্া ঠাকুরাণী ইহা দেখিয়া কেবলার মাকে 
ক্লোধভরে জিন্ু|সা করিলেন “কেবলার মা এ সব কি?” 

কেবলার ম! সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর করিল “আমি ত এ সব 

কিছু দেখিনি, এ সবের কিছুই জানি না।” 

কিন্কর তৎক্ষণাৎ বলিল “কেবলার মা এ বেগুন পা। হাতের 
আঙ্গুলের দ্বারা ইচ্ছ৷ করে টিপে রেখেছিল আমি তাা স্বচক্ষে 

দেখেছি ।” 

জগদন্! ঠাকুরাণীর কেবলার মার প্রতি বিশেষ সন্দেহ হইল। 

আড়াল থেকে সমস্ত দেখিয়া রাজলমনী দেবীরও তাহার প্রতি 

বিশেষ সন্দেহ জন্মিল। জগদন্বা ঠাকুরাদীর আদেশ:ন্ুসারে 
তথক্ষণাৎ কেবলার মাকে কাজ হইতে সরাইয়! দেওয়া হউল, 

জগদন্ঘ। ঠাঁকুরাণী: শ্যামলালের জন্য পৃথক রন্ধন করিয়া! দিলেন। 



প্রথম বড | 
এ টি টি কও 

'অব্টম পরিচ্ছেদ 

নৌকা খেল।। 

রামহরণ ঘোষের পিসিমাতা নঘ্নভারার উঠ আনু । 

শরেতর অন্য স্তবীলোক কেহই নাহ যে আহার সেবা শুশ্াধ! 

করে। হাবার মা পরম্পর" রা পারিল যে নয়নতারার 

বড়ই অগ্চখ | সে আঅ'পন। হইতেই ঘোঁষের বাড়ী আসিল এবং 

'হচ্ছায় নয়নভারার তত্বাবধান ও ষ্ঞশাযা আধভ্ত করিল। তাহার 

পুর হাবা এখন কিছু বড় হইয়াছে, খেলিক়। বেড়ায় মৃতরা* হাবার 

জন্য এখন অ।র তাহ! সদাসর্্দা উদ্দিগ্ন,থাকিতে হয় না। সে 

থোষজার ও তাভার আভগীর উপকার বিস্ুচ হয় নাই । তাহার 

শশীধার এবং স্চিকিৎস| পণে নয়নতারা শীহুই আরোগা লং 

কছিল। নয়নহার।র অন্ুখের জগ্য হামতারণ কয়েক দিন উদ্দিগ্ু 

ছিলেন। 

একাদন সকাল -বেল। পামতারণ ঘরের বারেডাস় বসিয়া কি 

কাত করিভেছেন এমন ময় গোলক মণ্ডল আসির। পাশ্থত 

হইল। গেলক মণ্ডলের অপস্থা৷ এখন কিছু কিরিয়াছে, তাহার 

'জোষ্ঠ পৃত্র রাসচরণ দ্ধ এক পদ্ুলা উপাচ্িন করিছেছে। আনেক 

দিন হয় গোলক ঘোঘজার পণ পুচ জদায়ে পরিশোধ করিয়াছে । 
' 1 ৮ ঢা 4 1গল্পশি দে।খযা পমতারণন কাস! গাহিল | টি 



১০৮ নৌকা খেলা। 
শ পি শা শি শ পপ সা পা শা পট পাও | উপ ৫ আপ | উপ আসপপ শপ পেশ ও শপ শপ পপ ও পল টি গনী 

্ সব এতই এসব বা এ ৮ তত পেস 

“কিরে গোলক, কি মনে করে? কেমন আছিন্ ৮ 

গোলক। আজ্ঞে, আপনার আশীর্দবাদে ভালই আছি । 

আপনি ঘদ্দি সাহস দেন তবে বল্তে পারি কি কাজে এসেছি | 

রামতারণ। আমার যদি উপকার করবার সাধ্য থাকে তবে 

আমি তোর উপকার করুতে ভ্রুটী করুব না । বলে ফেল্্কি 
দরকার। 

গোলক । আজ্ঞা নৌকার কারবার করর মনে করেছি, ভাভে 
খুর লাভ। একখানা নৌকা কিনতে চাই। সব টাকা আমার 

কাছে নাই, আপনি যদি কিছু টাকা ধার দেন তবে একখানা 

নৌকা কিন্তে পারি। 
রামতারণ। হোর কত ট।ক।র দরকার। 

গোলক । একখানা ভাল নৌকা কিনতে একশত টাকার 
দরকার । আমার কাছে কিছু টাকা আছে, আপনি যদি দয়! করে 

পঞ্চাশটি টাক! ধার দেন তবে একখান! ভাল নৌকা কিন্তে পারি। 
রামতারণ। আচ্ছা, আম দিচ্ছি, তোর যখন ন্ুবিধা হয় 

টাকাটা পরিশোধ করিস্। সুদ কিছুই লাগবে না। 

এই বলিয়া! রাঁমতারণ ঘোষ পঞ্চাশটি টাকা বাহির করিয়া 

দিল। গোলক বলিল “বারে বারে টাক দিচ্ছেন, সুদ কিছু 

নেবেন না কেন ?”, 

বামতারণ । না আম সুদ নেন না। ডি গাওয়। বা টাক। 

ধর দওয়া ত আমার ব্বসা নভে । 



গুরুদক্ষিণা। ১০৯ 
শা পর্ন: “পপ ০৯৯ ্+-৬৯র  সা্ব ্ স্পপ্্ শা ৭৩ তাস তএ £ / এ নর 
শম স্পট পিপি আগে পিক ও লা পছ আো িপিসল পআপপপস পসা পাসসপ পপস এ জজ পেশ পাপা পিজি াশা ৭5” পপি আপি সপ পাতে ৮ সি পাপা সী রস উপ রস | সিল 

গোলক । শ্রদ্ধাপূর্ণ ও কৃতজ্ঞ জদয়ে রামতাঁরণ ঘোষকে প্রণাম 

পূর্ববক টাকা লইয়া চলিয়া গেল এবং যথা সময়ে একশত টাকায় 
একখানা ভাল নৌকা খরিদ করিয়া ধান চাউল ও অন্যান্য 

জিনিসের চালানি কারবার আরম্ভ করিল। যখন কারবার বন্ধ 
থকিত নৌকা ঘাটে বসিয়া থাকিত; গ্রামস্থ লোক অনেকে 
গ্রামের নিকটস্থ সেই নদীতে নৌকার বাচ (জল ক্রীড়া) খেলিত। 

নদাটি ক্ষুদ্র হইলেও একটু বাতাস হইলেই তরঙ্গময় হইত। 
একদিন কিন্কর কানাই বলাইকে লইয়া সেই নৌকায় চড়িয়া 

বাচ খেলিতে গিয়াছে । কানাই বলাই এখন বড় হইয়াছে, 

কানাইর বয়স ১৬ যোল বগুসর এবং বলাইর বয়স ১৮ আঠার 
বৎসর হইয়াছে । উভয়েই দিব্যকান্তি, ভূবনমোহন মুক্তি, উজ্্বল 

আয়ত কৃষ্ণ তার চক্ষু । উভয়ের কেবল বর্ণে পার্থক্য, কান।ই 

শ্যামবর্ণ, বলাই গৌরবর্ণ। 
নদীটি হুদ্র হইলেও প্রবল বাতাসের জন্য উহাতে অত্যন্ত 

তরঙ্গের উচ্ছাস হইয়াছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, বেন একটি তরঙ্গ 

অপরটির|মস্তকোপরি উঠিয়৷ উদ্ধগানী হইবার প্রয়াস পাইতেছে। 

আবার তৎক্ষণাৎ উভয়ে জড়িত হইয়| গড়াইয়! পড়িতেছে। 

গোলক হাল ধরিয়াছিল, কিস্কর দাড় টানিতেছিল, আর উভয় 

ভ্রাতা নৌকায় ছইর সাম্নের দিকে বসিয়া পুলকিত চিন্তে নদীর 
অপুর্ব শোভা দর্শন করিতেছিল। নৌকা তরঙ্গের ঘাত 
প্রতিঘাতে নাটিয়া নচিয়া দ্রতগহি যাইতেছে আর কোপ 



১১০ নোকা খেলা । 
ক ৈ সত শে শশী শি শত শপ পা সা অর জল শপ রি মদ শ ্পশশ | আন 

কর পল জর আআ ১০, সপ | পশ জপ টা এ আর তা জর কি শ ক পাপা পাপী পিতা পপ পিল পিসি | পি ও পি শর ১০ ০েিশপ 

হইতেছে যেন সঙ্গে সঙ্গে তীরস্থিত নিটপীশ্রেণী কঃ পশ্চা 

দিকে দ্রতগতি সরিয়। পড়িতেছে এবং নৌকার গন্তব্য পথ খুলয়। 

দিতেছে । কানাই ভাবিতেছিল, মামুষের কি অসাধারণ ক্ষমত। 

এই ত্রঙ্তার়িত নদীর উপর দিয়া মানুষ অনায়াসে কাষ্ঠনিশ্ষিত 

তরণীদ্ধারা কৌশলে চলিগ্না যাইতেছে, আর বলাই ভাবিতেছিল, 

ভগবানের কি অপূর্ব লীলা তিনি ইচ্ছা করিলে মুহুর্থে তরঙের 

উপর তরু উঠাইয়া শ্ুদ্র নৌধাথানি আরোহীসহ অন্তল 

জলগর্ডে নিমজ্জিত করিচ্ডে পারেন, কিন্তু ইচ্ছায় সঠিক! 

ভগবানের গেজপ ইচ্ছা নহে তাই তাহারা নির্বিদ্বে ক্র মানস 

প্রন্তত তর্গীদ্বারা তরঙ্গ উচ্ছসিত নদীর উপর দির অনায়াসে 

চলির। যাইতেছে । আর কিস্করের হৃদয় তরঙ্গবিক্ষেনভিত তরণীর 

মৃতোর সঙ্গে সঙ্জ'মনের আনন্দে নৃহা ক রিতেছে।  প্রিযুদরশন 

কানাই বলাই লীনা আরোহণ করিয়া আনন্দ অনুভব কাঝিও তা, 

উহাই অসীম আল । গোলকের ছেলে রামচরণ এখন খ্ানাই 

বলাইদের বাড়ী চাকুরী করে বলিয়াই গেলকের াহাদের সহিত 

ঘনিষ্টত। হইয়াছিল । বেলা শেষ হইয়।ছে সূধ্যদেব তন্তাচলগামা 

হইতেছেন। এ সময়ের নদাসৈকতের দৃশ্য : মনোহর, সুধাকিরণ 
সম্পাতে নদী দৈকত ন্থুবর্ণ খচিত প্রটের লন দৃশ্যমান 

হইতেছিল। এইরূপ সুন্দর দৃশ্য দর্শনে কিন্কর হাদয়ের স্আণন্দে 

গোলককে বলিল “গোলক একট! গান করুনা নৌকার গান বড় 

জঞ্ন লাগে । গোলকও মনের আনন্দে গান ধরিল 



গুরুদক্ষিণা | ১১১ 
& ১০০ উল টি রি স্প সপ ০৮ শা শশী মা স্পি, 

চর সু সপ স্পা এ টে নিউ টিসি 0254222৮-২ পর গর আয়ে লিও সস উিউি তি টি 

গান। 

ভাটিগলাল সুর । 

“আমি ধরতে নারি হাল, 

এ ঘনিয়ে এলে! মন্ধ্যাকাল।” 

কিন্কর। এত বেশ গান গাচ্ছিদ্রে, হাল ধরতে জানিস্ না 

তবে নৌক! কিন্লি কেন ? 

গোলক গার়িল-_ 

“ভন পারাবার নাই পার।পর 

নৌকা ভিন্ন চলে না. 
ঢেউর তলে কুমীর খেলে 

পড়লে জলে করবে ঘাল ॥৮ 

কিন্কর। তবেহাল ধরতে শিখে ফেল্ন।। 

গোলক গায়িল__ 

“হালের বর্গ আছেন যে জন 

দেখতে ডারে পাইনা, 

হেথা সেথা খুজি তারে 

ভেবে তারে হই বেহাল ॥৮ 

কিন্কর। কি মজার কথারে, হাল ধরা শিখাবার লোক 

খুঁজে আন্তে পারবি না তবে নৌকা রাখধি কি করে, দরিয়াই 

বাপার হনিক্ি করে ? : ১ 



১১২ নৌকা খেলা 
শা শালা স্পা পিসি, 7৮ উপ শপ শা টিক টি ১১০৫ 

পপ সপ সস কপ পপি পাপা পপ সপ শাল শি এ পেত ্ সপ পে ০৯৪৮৯ ৩ পপ ৯ শর শা সপ শপ রঃ 

গোলক গায়িল-_ 

“ভাক্তসনে যুক্তি করে 

আন্ব তারে বাসনা, 

হাল ধরতে শিখাবে সে 

সেই যে আমার পরকাল ॥» 

গান থামিল, কিন্কর বলিল-__- 

গেয়েছিস মন্দ না, কিছ্্য গানটি 'আমার পছন্দ সই হয় নাই। 
" বলাই । কেন, এটাত বেশ গন, এরূপ পারমাধিক গান ত 

তাতি বিরল। 

কিস্কর। বটে, আচ্ছা দাদামণিরা এখন তোমরা! দুজনে 

মিলে একটা ভাল গান গাও ত। 

কানাই । আমাদের গান ত হামেসাই শুন্ছিস আমর! 

আবার এখানে কি গান গাইব। 

কিন্কর। এখানেইত গান গ।ইবার ভাল জায়গা আর এখন 

গান গাইঝরও ভাল সময়। দাঁদামণিরা, ভাল দেখে একটা গান 

করত শুণি। 

বলাই। কিস্কর যখন আমাদের এখানে গান শুন্তে চাচ্ছে 

তখন গাইনা কেন 2 

গোলক । আমিও তোমাদের গান শুনতে চচ্ছি 

« কানাই । তবে গাই । 



একি ন্রশ - 

হু 
চট এজ দ্ধ ৪ দ্র ৮ 

চু সপ্ত সপ কও সা শপ পি শপিশা শ শক পপ শি শি শি পপ 
০ পপ তা পরশ পপ অল পর কল 

ক|নাই বলাই একগঙ্ছে গান ধাঁরল-- 

গান । 

রাগিণী পুরননী-- 

ভাপ ছাড়াশেক। | ০ 

ও পারেছে চলেছি ঘোরা গোলক মাদির নায়। 

গোলক চন্দ ধারেছু হাল, 

তরী কিঞআর হর বেভাল? 

৬তষঠ জেরে চলবে তরী বহঃ জোরে আন্বক বাছ। 

দাড় ধরেচে ভূত; নি ভবভোলার ভণ্ত গ্রুবব, 
ভক্তির জোরে ভেঙ্গে বাবে তরজের এ তুজকার । 

হৃদয়ে যার শিবু গয়েছেন ভারে কি অশিনে পায় ॥ 

গনও থামিল আর বিক্কর দাড়ের দাড়ি ভিড়িয়া ভঠাৎ 

তরঙ্গ বিক্ষোভিত নদীতে দাড় সহ পড়িবা গেল। গোলক হাল 

ধরিতে বিশেষ দক্ষ ছিল। দেহান ঠিচ মত পরিষ়। রাগার 

নৌকা বিচলিত হইতে পারিল না। কি্কর গন গুনিতে নিতে 
কিছু অন্যমনস্ক হ্রাছিল তাই দাড় বন্ধন িডিরা যাওয়ার 
হঠাৎ নদীগর্ভে পড়িয়া গিঘুছিল। কানাই বল।ই নৌকার উপর 

ঈাড়াইয়া উত্কন্তিত চিন্তে দেখিহে লাগিল কিন্কর উঠে কিনা। 
কিন্থ কিন্করকে দেখিতে ন! পাওয়ায় বলাই উদ্ঘিগ্ুচিন্তে বলিল-- 

“ভায় ভায় কিক্কপ্প যে উঠে না, কি ভবে? দাড় ছিড়ে পড়ে 

গিয়েছে |” . এই বলিয়া হৃদয়ের বেগে, কিহ্বত্রের আমেনণে 



১১৪ নৌকা খেলা। 
শত জে পনি পা পাগল পাস প শী আত ০ পি শপে পি পপি পাপা পপ পপ পপ 
৯ পদ সপ পা প্লিস» হোতা শসা শন 

মদীতে ঝাঁপ দিয় পড়িল। তখন কানাই ভীতি বিক্ষারিত কণে 
চীগুকার করিয়৷ উঠিল “একি £ দাদা নদীতে ঝাপ দিল ? দ.দা, 

দাদা ও দাদা একি করলে?” এই বলিয়৷ বলাইকে টানিয়া 

উঠাইবার উদ্দেষ্টে সেও নদীতে ঝাপ দিল। উভয় ভ্রাতাই 

বিশেষ সম্তরণ পটু ও নির্ভীক চিত্ত। উভয়ে ঢেউর সঙ্গে সঙ্গে 
সাতরাইয়া যাইতে লাগিল। কানাই বলিল “দাদা, নৌকায় উঠ, 

এ ভাবে অনেকক্ষণ থাকলে যে ডুব যাবে |” বলাই বলিল “তুই 

নৌকায় ওঠ, তুই ছেলে মানুষ তুই আস্লি কেন? ডুবে যাবি 
যে। আমি কিস্করকে খুজে আন্ছি |” 

, ওদিকে গোলক চীৎকার করিয়া বলিল “দাদা ঠাকুরগণ তোমরা 
নৌকায় ওঠ, কোন ভয় নাই ফিন্করকে পাওয়া যাবে ।” কার কথা 
কে শুনে, গোলকের কথায় জাতাঘয় কর্ণপাত করিল না । তখন 

গোলক তাড়াতাড়ি নৌকা তীরে বীধিয়! উভয় ভ্রাতাকে জোর 

করিয়া ধরিয়া আনিবার জন্য নিজে সাতরাইয়৷ গিয়া! তাহাদিগকে 

তীরে লইয়। পৌছিল। উভয় ভ্রাতাই তখন বলাম্ত হইয়া! পড়িয়াছে, 

গোলক সেই সময় তাহাদিগকে না উঠাইলে হয়ত তাহার! ডুবিয়াই 
মরিত। সেতণপর কিন্করের খেজে আব।র নদীতে সাতার 

দিল। কিন্তু দূর পেছন দিকে যাইয়া দেখিতে পাইল, কিন্কর 
বদীগ্ভস্থিত এক মৃত বৃক্ষ শাখায় দাড় ও পরিধান বন্ত্রসহ এমন 

ভাবে জড়িত হইয়া আছে ষে, সে আর তাহা ছাড়াইয়া আসিতে 

গারিতেছে না। তআোতে তাহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছে। 



গোলক তাহাকে সহজেই মুক্ত করিল। তণুপর উভয়ে 
সাতরাইয়। দ্ড়সহ তীরে আসিল। ঘ্টনা দেখিবার জন্য নদীর 

উভয় তীরে লোকে লোকারণ্য। তন্মধা হইতে কেহ কেহ 

চীৎকার করিয়। নন স্ব মনোভাব বাক্ত করিতেছিল। 
কানাই, বল।ই, কিস্কর, গোলক সকলেই 'াবার নৌকায় 

উঠিল এবং নৌকা ফিরিয়! ঘাটে গেল। কিন্কর তখন বালিল-_ 

প্দাদা ঠাকুরগণ দেখলে ও পারে যাওয়া ধত সহজ মনে 

করেছ তত সহজ নহে | নানা বাধা বিশ্ব আছে। 

কানাই বলাই উভয়ে উত্তর করিল-_- 

*দেখলুম ত তাই বটে 1” 

সন্ধা হইয়াছে, নকলে বাড়ী আসিল । অন্যকার নৌকা 

খেলার ঘটন! বাড়ীর অপর কাহাকেও বিন্দুমাত্র জানান হইল না। 

কেহ জানিতেও পারিল না, কেননা তথাকার ঘটনা মলর়পুর 

গ্রাম হইতে দুরে অন্ধ গ্রামের নিকট হইয়াছিল। কিস্কর কৌশলে 

ও গোপনে সিক্তবন্থ সকল পরিবর্তন করিয়াছিল। 



গ্রথয খণ্ড।- 
স্পা নি ঘর জু ঞাড শোন বু লা, [7 ; 

শি 

পপ জা ৯ ৫ ০৯০৪৭ ০ পপ 

ওুরুদক্সিণার সুচলা | 

লাকি 
্ 

, কান বলাই উভয়ের শিক্ষা সমাপু ভইঘাছে | নিভাই 

ঠপুবের শিকাঞচগে তাহাদের উভপ্নেই ধ্যাকরণ, কাবা, দর্শন, 

হ্যায় বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি ও কাব্যশাস্তে বু্পন্ন হইয়াছে, 

শ্বমমলাল পৃথক শিক্ষক রাখিয়া তাহাদিগকে ইংরেজী ও বিশেষ 

ভাবে শিক্ষ। দ্রিয়াছেন । উভয় ভ্রাত। গুরুর নিকট বিদার লইতে 

গেল। গুরু নিতাই ঠাকুর বাললেন “তোমরা যে মনোযোগের 

সহিত আমার আজ্ঞানুবন্তী হইয়া! শিক্ষা স্থসম্পন্ন করিতে পারিয়াছ 

ইস্াই অতি আহলাদের বিষয়। তবে আমি তোমাদের নিকট 

কিছু গুরুদক্ষিণা চাই । ৃ্ 

কানাই বলাই। আমরাত দীক্ষাকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম 

আপনাকে গুরুদক্ষিণ দিব। আপনি নেরূপ দক্ষিণা চান তাহাই 
দিব। 

গিভাই ঠাকুর। ভেমানের পুর্বিকগা লব স্মরণ আছে 

ড্রেথছি। হোমাদের বোপ হয় মলে আছে 2৬ বৃহ পাকে 



গুরুদক্ষিণা। ১১৭ 
এ সাপ এস কস সস পপ পল স্পস্ট 

শপ আস সা উপ রস পি জপ শি শি সি শা, অনার আঁ উর জার আত আম. সত জাস্, উঞ০। ঃ স্পা পার জর আও 

আমার ছেলে যোগানন্দ সাগর মেলায় হারাইরা যায়। সে 

তোমাদের সমবয়সী হইবে। তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া 

দিতে হইবে । যে প্রকারেই হউক আমি জ।নিতে পারিয়াছি সে 

কোথায় আবদ্ধ আছে এবং তোমাদিগকেও তাহা! জানাইতেছি | 

সংসারে ছেলে মেয়ে কেহ কাহারও নয়, আজ আছে ত কাল 

নাই। তবে সল্ঞানকে রক্ষা ও পালন,কর! পিতার একাস্ত কর্তব্য, 

তাহা না করা ধর্মবিরুদ্ধ | ছ্নামি বৃদ্ধ হয়েছি, কৌন অলৌকিক 

পথাঁবলম্বনে ছেলে উদ্ধার করিলে ধর্ম ও তপস্যার হানি হইবে। 

তাই তোমাদের নিকট এরূপ দক্ষিণ! চাহিতেছি । পুক্রোদ্ধার 

করা আমার,কর্তব্য কর্ম ও ধর্ম্ম, তাই তোমাদের সাহাষ্য চাহিতেছি, 

আমার নিজের স্বার্থ সুখের জন্য নভে | 

কানাই বল।ই নিভাঁকচিন্তে বলিল “আচ্ছা, আপনি স্থান 

নিদ্দেশ করে দিন, কোথায় সে আবদ্ধ আছে আমরা তাকে মুক্ত 

করে এনে দিচ্ছি ।” 

নিতাই ঠাকুর একটি মানচিত্র বাহির করিয়! বঙ্গোপসাগরের 
দক্ষিণ দিগস্থিত ইঞ্টইগ্ডিয়ান দ্বীপপুপ্ধের ভিতরের একটা স্থুবৃহত 
দ্বীপ দেখ।ইয়া বলিলেন “এই দ্বাপের ভিতর ভূগর্ভে আমার ছেলে 

আবদ্ধ রহিয়াছে, ভাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে 

হইবে ।” দ্বীপটি মলঙ্প দ্বীপ নামে খ্যাত। সাগব মেলা হণ্ে 

এঁ দ্বীপের ভিহর অন্য লোকে তাহাকে লইয়া গিয়া! আবছ। করিয়া 

রাখিয়াছে। রর 



ূ খ্ঞ ১৮ ূ চি নিন হয | 
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সর জপ | জপ ০৯ সস শা শপ পপ আস ভার শী পপ কী শপ এ ৯৮ সপ পপ পল শিপ সপ্ত ৩ ৩৮৮ 

কানাই বলাই। তাকে কি জন্য সেখানে লইয়। গিয়াছে ? 

নিতাই ঠাকুর। তাদের নিজের কাজেব জন্য । 

কানাই বলাই নির্ভীক চিন্তে বলিল-_ 

* যে প্রকারে হউক আমরা তাকে উদ্ধার করে এনে দ্রিব।% 

নিতাই ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া! বলিলেন “ছৃস্তর সাগর পার 

হবে কিরূপে ।” 
কানাই বলাই। কেন, গোলক ও কিন্করকে সঙ্গে নিব, 

তাহারা নৌকাঁয় করে সাগর পার করুবে। 
নিতাই ঠাকুর । আমার বিশাস তোমরা বিশ্বেখরের কুপায় 

যে প্রকারেই হউক অনায়াসে পাগর পার হয়ে কাধা সাধন করতে 

পারবে । এখন তোমর! সে কাধ্যোদ্দেশে যেতে পার কিন্ত্বু মনে 

রেখো বিপদে আপদে আম।র প্রদত্ত মূলমন্ত্র কখনও জপ করিতে 

ভুলে! না। * 

উভয় ভ্রাতা গুরুদেবকে ভক্তি অদ্ধাপুর্ণ প্রণাম পূর্বক 

করুণা দেবীর নিকট বিদায় লইতে গেল। করুণ! দেবী গুহকর্ে 

নিষুদ্ত। চিলেন, ত!হার পার্থ বসিয়া মহামায়! গৃহক।ধোর সাহায্য 

করিতেছিল,তখন কানাই বলাই সে স্থানে বাইরা। উপস্থিত হইল । 

* তন্বদর্মী যৌগীগন চারি প্রকারের যোগপথ আবিষ্কার কারয়াছেন, 

যথ।--মন্্রধোগ, লয়বোগ, রাঙ্জবাগ ও হঠবোগ | 

£ মন্ধযে।গে। লয়*শ্চব রাজযোগে। হঃস্থা 
রী পলাশ 

যোগশ্চুুর্বিধঃ প্রেভে| যোগিছিঞ দর 1৮ 
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মহামায়া এখন একটু সেয়ানা হইয়াছে, বয়স ১০1১১ বগুসর 
হইবে । করুণাদেবী কানাই বলাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

“তোমরা কি আজই যাবে ?” 

কানাই বলাই । আজে হা, আমর! আজই যোগানন্দের 

সন্ধান কর্তে যাব। 

করুণা । পারবে? 

কানাই বলাই। পার্ব 'বইকি? 

মহামায়া । এরা আর এখানে আস্বে না £ 

করুণা । আস্বে বৈকি? ভোমরা দুটা ভাই যেন কৃষ্ণ 

বলরাম, তোমাদের দেখতে বড় ভাল লাগে। 

মহামায়ার ত্ুন্দর আয়ত চক্ষু হইতে অঙ্ঞাতসারে যেন ছুই 

এ বিন্দু অশ্রু নির্গত'হইল। কিজন্য 2 কানাইর শ্যামজলধর 

মুত্তিটি যেন তাহার বড় ভাল লাগে। তাহার কগাগুলি যেন 

হৃদয়ে মধুবর্ষণ করে। তাহার! কথার সঙ্গী ছিল, গানের সঙ্গী ছিল, 

স্মতরাং তাহাদের ছাড়িরা থাঁকিতে বড়ই কষ্ট হইবে। কানাইর 

দিকে একবার মস্তকৌন্লন পূর্ববক চাহিল যেন ঢাহিতে পারিল 

না, চক্ষু যেন আপনিই নত হইয়া আসিল। আর কানাইরও 

কেমন একটু বিচলিত ভাব। সে বে মহামায়াকে দেখিতে 

পাবে না, তার মধুরপ্রাণম্পর্শী বালিকাস্থলত কথা শুনিতে পাবে না, 

তাহার হুদয়োন্মদকারী সুমধুর »ঙঈগীত শুনিতে পাবে নাঃ ইহা 



২১২০ রদক্ষিণার সুচনা 

মনে করিয়া যেন বড়ই কষ্ট বধ করিল। তাই কানাই কিছু 
অন্যমনস্ক হইয়! পড়িল। বলাই বলিল-_ 

“আস্ব বোক, মাঝে মাঝে আস্ব ; কিন্তু আমরা যেখানেই 

থাকি মাগর মেলার ঠিকানায় চিঠি লিখলেই আমর! পাব। 

গুঁকদেবের নিকট আমরা সদাসর্ণবদা চিঠি লিখব 1৮ 

কানাই এক দৃষ্টিতে যেন বহুদিনের জন্য মহামায়ার অলৌকিক 
রূপ লাবণা নিরীক্ষণ করিরা লইলণ বলাইও মহামায়ার রূপ 

লারণ্য দৃষ্টে মুগ্ধ কিন্তু তাহার চিন্ডের ভাব যেন অতিশগ্ন 
স্নেহবুক্ত। ভগ্নির প্রতি স্নেহের তুল্য সে ন্নেহ। সে মহামায়াকে 
জিশুগাসা করিল “ কি মহামারা ভাবছ কি ? আমাদের জন্য কি 
কষ্ট হবে 1৮” মহামায়া কিছুই উত্তর করিতে পারিল না কেবল 

সম্মতিসুচক মস্তক সঞ্চালন করিল। 

এমন সময় সদা চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল 

«“ কি দাদাঠাকুরগণ, তোমরা আজই যাবে? তা মধ্যে মধ্যে 

এস, €তোমাদের দেখতে বড় ভাল লাগে । আচ্ছা তোমাদের 

লেখ! পড়ি সব শেৰ হ'ল তাদিয়েকি তোমরা স্বর্গে যেতে 

পারবে ?৮ বলাই হাসিয়া উত্তর করিল ন্বর্গে যাওয়া কি 

সহজ 1 কেবল কি লেখা পড়া জানলেই স্বগে যেতে পারে?” 

স্দা। এত বশুসব পড়লে, ব্লত কি হলে স্বর্গে বেতে 

পারা যায়। 



গুরুদন্সিণ। ১৬ 
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বলাই । ঈশখরে ভক্তি বিগ্রাস থাকলেই স্বর্গে বেতে পারে। 
করুণা । যা যা, তোর কাজে যা, তোর ওসব বড় কগায় 

কাজনকি ? 

সদা । আজ্ঞে, আমার মত মুখ্য মান্ষের কি এসব কথা 
জিজ্ঞাসা করাও দোষ £ 

এই বলিয়! মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে তথা হইতে প্রস্থান 
করিল। কানাই বলাইও করুণা দেবাকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে 
প্রস্থান করিল । ৃ + 

আর মহামায়ার অজ্ঞীতসারে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির 
হইল। সেরাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল ন! কেবল কাঁনাইর 

দিব্যমর্তি ও মধুর হাসি যেন তাহার দিদ্রাশূন্য চক্ষের সম্মুখে 
নৃত্য করিতে লাগিল। শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিল তখন 

স্বপ্ন দেখিল যেন কোথায় যাইতেছে, যেন কোথায় গিয়া কত 

অচেনা লোকের. [মধ্যে গড়িয়াছে, যেন সে পথ হারা হইয়াছে, 

তখন কানাই যেন কোথা:;হইতে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া 

গুহের মধ্যে লইয়৷ আফিল। অমনি তাহার ঘুম ও স্বপ্ন ভাঙ্গিল। 

চক্ষু মেলিয়া দেখিল রাত্রি প্রভাত হইয়াছে । 

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 

সপ পপ পপ পপ পপ পপ পা পা | আত আন পপ 
নে লজ স্পা স্পেস জে পা ্প্স্প্ নি গম সস সপ স্পা সওজ ২৬ ৩০ সমস 



প্রথম পরিচ্ছেদ! 
পা ৯১৯ সস শি 

সাগরযাত্রা । 

কানাই বলাই বাড়ী আসিল। - কানাইর একটু অন্যমনস্কভাবঃ 
কেন সে তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না। বলাইর মনে 

গুরুদক্ষিণার চিন্তা প্রতিনিয়ত ঘুরিতে লাগিল। সে মনে করিল 

তাহার ঠাকুরমা জগদম্থা ঠাকুরাণীর অনুমতি ন! পাইলে তাহার৷ 
কখনও গুরুদক্ষিণার কার্যে যাইতে পারিবে না। তাহার অনুমতি 

হইলেই পিতামাতার সম্মতি হইবে । সে ধীরে ধারে ঠাকুরমার 

কাছে গিয়া ঠাকুরমার গল! ধরিয়। বলিল, “ঠাকুরমা, আমাদের 

পড়। শেষ হইয়াছে গুরুদেব আমাদিগকে বিদায় দিয়াছেন ।” 

জগদম্থা। ঠাকুরাণী। স্থুখের কথা, এখন ইংরেজিটা ভাল 
ক'রে শিখে ফেল। 

বলাই। কিন্তু আমাদের একটী আব্দীর আছে, তা রাখতে 
হবে। 

জগদন্বা। তোমাদের আব্দার কবে না রয়েছে? কি আধ্দার 
বল। 

বলাই। আমাদের গুরুদক্ষিণা দিতে হবে। 



গুরুদক্ষিণা। ১২৩ 
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জগদন্বা। সেত ভাল কথা, যাহা ইচ্ছা হয় গুরুদক্ষিণ। দিও। 

বলাই। আমাদের গুরুদক্ষিণা দিতে হ'বে, তোমরা দিবে না। 

জগদহা!। সেকিরপ? 

বলাই। আমরা তীহার হারাঁন ছেলে যোগানন্দকে খুঁজে 

এনে দিব ইহাই আমাদের গুরুদাক্ষণা। 

টগদন্বা। সেকি কথা? সে ছেলেত আজ ৫1৬ বসর 

হ'ল হারিয়েছে এতদিন পরে তাকে কোথায় পাবি ? 

বল।ই। গুরুদেব বলে দিয়েছেন সে সাগরের এক দ্বীপের 

ভিতর ভূগর্ডে আবদ্ধ আছে, সেখান হতে তাকে উদ্ধার করে 
আন্তে হবে। 

গে 

জগদন্থা। তোদের গুরুদেবের একথা বিশ্বাস যোগা বোধ 

হর কি? 

বলাই । বিশ্বাসযোগ্যই বোধহয়, আর স্খোনে না পেলে 

অন্ত্রও খুজে দেখ্ব | 

জগদন্য|। সেখানে কি করে যাবি 2 সেখানে হয়ত অসভ্য 

বুনো জাতির বাস, তাদের হাত থেকে সে ছেলেকে কি করে 

উদ্ধার করে আন্বি ? 

বলাই । কিন্কর ও গোলককে সঙ্গে নেব। এক রকম 

করে সেখানে যেতে পারলে কাধাও সাধন কনে পারব | 

জগদন্বাঠাকুরাণীর হাতে মাল! ঘুরিহেটিগ। তিনি একপু্টিতে 
বলাইরদিকে ভাকাইয়। জনেক্ল। কি আ[বৃলিন। সাশিত। 



১৪ পাগর যাতা 
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দেখিলেদ, ছেলেদের গুরুর প্রতি অটল বিশ্বাস, অপার ভক্তি- 

শ্রদ্ধা; তাহাদের অদম্য সাহস, অসীম নিভাঁকতা, বুদ্ধি প্রাখধ্য 
এবং তও্সঙ্গে কাধ্যপট্ত!ও যথেষ্ট রহিয়াছে । এরূপ স্থলে 
ঈশ্বরের কৃপায় ইহাদের কৃতবার্ধ্য হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু 
কাণ্যটি বড় বিপজ্ভনক। সেখানে গেলে ইহাদের সশরীরে 

ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা অনি কম। ভবে কিনা মরা, বাঁচা 

সমস্ত সেই স্থষ্থিকণ্তা পরমেশ্বরের হাত। তিনি এইরূপ ভাবির! 
একটি দীর্ঘনিগাস পরিত্যাগ পুর্ন্নক, বলিলেন “দেখ্ তোর মা 
বাপকে জিজ্ঞেদ করঃ তারা কি বলে” 

জগদম্থা ঠাকুরাণীর মালা! ঘুরিতে লাগিল। বলাই সেস্থান 
হইতে পিতার নিকটে গেল। বলাই শ্যমলালকে গুরুদক্ষিণার 
কথা বলিল, শ্যামলাল বলিল “ওসব কথা কি বিশ্বাস কর্তে 

হয়? সে হারাণ ছেলে কোন দ্বীপের ভিতর মাঁটার নীচে 

এখনও বেঁচে রয়েচে--এও কি একটা সম্ভব ? 

বলাই। সংসারে অসম্ভব কি আছে ? 

শ্যামলাল। সম্ভব হলেই বা! তোরা সেখানে যাবি কি করে 
এবং ছেলে উদ্ধার করেই বা আন্বি কি করে ? 

এমন সময় রাজলন্সনী দেবীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইল। সে সমস্ত শুনিয়া বলিল, “ তাকি হয়? আমিত কোন 

প্রকারেই তোমাদিগকে এরূপ কাজে যেতে দিব না। তোমাদের 

গুরুদেবকে টকা, কাপড়াদি যথেষ্ট গুরুদক্গিণ। দেওয়। যানে” । 



গ.কদক্ষিণা ৷ ১২৫ 

বলাই । শাস্্রীনুসারে-_ 

“গুরু ব্রহ্ষা, গুরুবিষুণ্ত গুরুর্দেবোমহেশ্বরঃ ॥১ 
কেনন! তাহার দ্বারাই সেই চিন্ময় বিধু্পদ দশিত হইয়া থাকে। 

কাজেই জীবনান্ত করিয়াও তাহার আদেশ পালন করা আমাদের 

কর্তব্য ৮ 

এমন সময় জগদন্া ঠাকুরাণী কানাইকে সঙ্গে করিয়া তথায় 

উপস্থিত হইলেন। কানাই এতক্ষণ শুইয়াছিল, শুইয়! শুইয়া 

মভামায়ার সুন্দর মুখখানি ও আয়ত ছল ছল নেত্র মনে মনে চিন্তা! 

করিতেছিল কিন্তু ষেই গুরুদক্ষিণার কথা তাহার মনে পড়িল 

অমনি সেই চিন্তা মন হইতে দূর করিয়! ঠাকুরমার সঙ্গে তথায় 
আসিয়! উপস্থিত হইল। 

জগদন্বা ঠাকুরাণী বলিলেন-_- 

« তোমরা।এদের গুরুদক্ষিণার বিষয়ে কি বল্ছ?” 

শ্যামলাল। এদের মায়েরত কোন প্রকারেই মত হচ্ছে না। 

জগদন্বা ঠাকুরাণী। বউমা, ঈশ্বর এ ছেলে ছুটিকে দিয়েছেন, 

নেওয়ার কর্তাও তিনি। এখানে থাকলেও নিতে পারেন, তুমি 

আমি ধ'রে রাখ্তে পার্ব না। সেখানে গেলেই যে নিবেন 
তাহারই বা ঠিক কি? তবে ইহাদিগকে তার হাতে সপে দিয়ে 

যেতে দাও না কেন? এদের ইচ্ছামত গুরুদক্ষিণ! দিতে পারেত 
ভাল কথা । 



১২৬ রর সাগর যাত। 
শপ এ পপ পপ পি ও সপ পপ সস 

সারার এরর চর হা, এরর এজ রামপাল ররর 

কানাই। হা মা, আমরা যাবই, আমাদের যেতে দাও। 
আমরা শপথ করে এসেছি, এই গুরুদরক্ষিণ৷ দিব। রাজলন্ষনী 

দেবী কিছুনা বলিয়া! কীদিতে লাগিল। শ্যামলাল চিন্তা করিয়! 

দেখিলেন, তাহার মাতা! জগদন্! ঠাকু রাণীই প্রকৃত কথা বলিয়াছেন। 

ছেলেদের রক্ষা কর্ত! প্রকৃত পক্ষে তাহারা কেহ নহে । বিশেষতঃ 

তাহার মাত আডজ্ঞ| তাহাদের পক্ষে অলঙ্যনীয়। তিনি সম্মতি 

দিলেন। রাজলম্সনী দেবী এশ্রু ও স্বামীর মতের বিরুদ্ধে আর 

কিছু বলিতে পারিল ন! কিন্তু অধিরল চক্ষুর জল পাতও সহজে 

নিবৃত্ত করিতে পারিল না । ৃ 

পরদিন শুভন্দণে কান।ই, বলাই, কিন্কর ও গোলককে নিয়া 

সাগরাভিমুখে যাত্রা করিল। সঙ্গে তাহাদের অস্ত্র শত্রাদিও নিল। 

শ্যামলাল তাহাদের সঙ্গে যথেষ্ট টাকা পয়সাও দিলেন । 

শ্যামলালের সংসার হইতে কেবলার মার জবান হইয়।ছে, 

তাহার স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে । স্থতরাং সংসারে 

আর কোন গোলমাল রহিল না। শ্ামলালের বৈষরিক কার্ধ্য 
আরও অধিক মনোযোগ হইল। জগদন্ব। ঠাকুরাণীর নীরব মলা 

ঘোরা আরও বুদ্ধি হইল--আর রাজলন্মনী দেবীর অশ্রুজলওও 

থামিল; সে রামারণ, মহাভারত, ত।াগধত ইত্যাদি পাঠে বিশেষ 

মনোযোগী হইল । | 
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সাগর লঙ্ঘন । 

কানা, বলাই, কিস্কর ও' গোলক যথাসময়ে নিহিবন্ধে সাগর 

সঙ্গমে পৌঁছিল। তাহারা প্রথনত্তঃ তথাকার থানায় গেল। 
সেখানে পুর্ব্বের দারোগ! বাবু নাই তাহার স্থলে অন্য দারোগা 
আসিয়াছে । তাহার নিকট জিজ্ঞাস! করায় সে পূর্নেবের ডাইরি 

খুজিয়৷ বলিল, “না, সে হারান ছেলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।” 

স্মতরাং সেখানে নিক্ষল হইয়! তাহার! সাগর লঙ্ঘনের চেষ্টায় 

রহিল। সে দুত্তর সাগর দু করিয়া কানাই বলাই ভীত হইল না। 
তাহাদের স্বাভাবিক নির্ভীকত। তখনও রহিয়াছে । কিস্কর ও 

গোলক কিছু শঙ্কিত হইল। কি প্রকারে এই ছুস্তর সাগর পার 
হইবে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাঁহার! পরামর্শ 

করিয়া স্থির করিল, সাধারণ নৌকাদ্ারা এ সাগর পার হওয়া 
যাবে না। তাই কিরূপ নৌকার এ সাগর পার হইতে পারা 
যায় তাহাই চিন্তা করিয়। দেখিতে লাগিল। অবিলম্বে তাহার 

দেখিছে পাঈল যে চট্টগ্রাম প্রদেশের ক্ষুদ্র সাম্পান নৌকাগুলি 
সমুদ্রের ঢেউর উপর দিয়! অনায়াসে ঘাওয়া আসা করিতেছে 



এক সাম্পানওয়ালাকে. জিজ্ঞসা! করিয়। 'জানিতে পারিল যে 

এঁসব নৌকায় তাহার ব্রহ্ম প্রদেশ, চীন প্রদেশ, সিঙ্গাপুর, লঙ্কা 
প্রভৃতি দ্বীপে নির্বিিত্বে যাতায়াত করিয়া থাকে | স্থৃতরাং কানাই 

বলাই প্রসভৃতিও ৫০২ পঞ্চাশ টাকা মূল্যে এক দ্াম্পানওয়ালা 

হইতে একখান! সাম্পান ক্রয় করিল। গোলক ও কিস্কর সেই 

সাম্পান নৌকা চালান অভ্যাস করিতে লাগিল। 

মহামায়র মোহিনী মুত্তি কানাইর হৃদয় অধিকার করিয়া 
থারিলেও ঘটনাত্রেতে সে কর্তব্যবিমুড় হইল ন1। মহামায়া 
স্মৃতি তাহার মনে অনেক সময়েই জাগিয়া উঠিত। 

গোলক ও কিস্কর সাম্পান নৌকা চালনা! অভ্যাস করিত 
আর কানাই বলাই এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিত, কখন বা 
সমুদ্রতীরে বসিয় পর্ববততুল্য তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের শোভ৷ মন্দর্শনে 

ভগবত্ভক্তিতে উচ্ছসিত হইত এবং তখন কালিদাসের রঘুবংশের 

সাগরবর্ণনার সত্যতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিত। বায়ু সেবন 

লালসায় ভূজঙগনিচয় তরজের রেখার ন্যায় তীরে বিচরণ করিতেছে, 

সুধ্যকিরণ সম্পাতে তাহাদের মন্তকশ্থিত মণি ঝাক্মক্ করিতেছে 
তাঁহাতেই কেবল উহাদিগকে সর্প বলিয়া! উপলব্ধি কর! যাইতেছে। 
তাহাদের নিকট তমাল তাল বনরাজি শোভিত তীর ভূমি বড়ই 
মনোহর বোধ হইতে লাগিল। দিগন্তব্যাপী কফেনিল অন্থুরাশি 
তাহাদের নিকট ভগবানের একাধারে সত্ব রজঃ, তমোগুণের . 

পরিচায়ক প্রধান বিভূতি বলিয়া! মনে হইতে লাগিল। তখন 



গন ক্ষিণ। ১২৯ 
সপ জা আসর সদ পচ ৮ ৩০ আহ পপ শপ শে পি ম শি সদ শে পথম সদ সা আজ 1 উপর জারজ" শা 

রে শ্ শা পা | পা 8 শশা আজ ২ রঃ চপ সপ শপ শে লে শর আক | পজকপ্প  ত শত পা জে আদ পি হর ০8 হা জজ 

তখন মাধের সমু বণন!ও তাহাদের স্মরণ পথে উদ্দিত হইল 

ষথা__ 

“ পবে।জলংনীরনিধেরপশান । 

মুরারিঃ আনীল পলাশরাশীঃ | 

বনাবলীরুৎকলিকা মহজ 

প্রতিক্ষণোতফুলিত শৈকাভাং ৭০ 

শিশুপালব্ধ। 

হেরিল! মুরারি দুর সিন্ধুপারে 

শ্য(নপত্রজালে পুর্ণ বনয়াজি। 

কুলে ক্ষিপ্ত কোটি তরঙ্গ প্রহারে 
শৈব।লমালায় আভায়,পরাজি ॥% 

৬নবীনচন্দ্র দসের অনুবাদ ॥ 

কোন কোন দিন গোলক ও কিস্কর, কানাই বলাইকে]সঙ্গে 

লইয়া নৌকা চালানি অভাস করিত। এইরূপে৫-কিছুদিন 

অভ্যাসের পর বিবিধ প্রচুর খান্ভাদি সংগ্রহ পূর্বক সমুদ্রলঙ্ঘন 

উদ্দেশে সেই সাম্পান নৌকায় তাহারা ভগবানের নাম শ্মরণ 
করিয়৷ যার করিল। 



১৩৩ সাগর লঙ্ঘন 

নৌকাখানি সমুদ্রের পর্ববততুল্য বিচীমালার উপর নাচিয়া 
নাচিয় চলিতে লাগিল কিন্তু নৌকার নাচনি এত অধিক যে কানাই 

বলাইর'প্রায় সর্ববদাই নৌকার কাঠ ধরিয়া! বসিয়! থাকিতে হইত। 
তাহার! দেখিতে গাইল কোথাও ভীমকায় তিমি মংস্য সকল 

ফুণ্কারে মত্স্তসহ জল উদগীরণ করিতেছে, কোথাও মত্ত হস্তীর 

শ্যায় কুস্তীরকুল ফেনিল তরঙ্গরাশি দ্বিভাগ করিয়া চলিতেছে 

এবং ক্ষণকাঁলের জন্য তৎকপোলসংলগ্র ফেন্রাশি শেত চ।মর 

সদুশ শোতা পাইতেছে। কোথাও শ্বেত শঙ্খকুল প্রবল 
তরঙ্গাঘাতে একবার উঠিতেছে আবার পরমুহূর্তেই লয় পাইাতেছে। 

কোথাও প্রবল জলস্ত্ত উথলিয়া:সমুদ্র মন্থনের আভাস প্রকাশ 
করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একখানি জাহাজ সেই ফেনিল 

অন্ুরাশি:ভেদ করিয়া গন্তব্য পথে চলিয়। যাইতেছে । কিন্তু 
অপর কোন নৌযান তাহারা দেখিতে পাইতেছে না| এজন্য 
তাহার! সকলেই কিছু শঙ্কিত হইল, কিন্তু অনগ্কেপায় হইয়! 

ঈশ্বরের উপর নির্ভরপূর্ববক চিত্ত স্থির করিয়া রহিল। কানাই 
বলাই গুরুপ্রদত্ত মূলমন্ত্র মনে মনে জপ করিতে ক্রুটা 
করিতেছিল না। 

গোলক হাল ধরিয়াছে, কিন্কর নৌকার ড় টানিতেছে, 
নৌকা নৃগ্যশীল তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া চলিল। গোলকেরও 

এভাবের আবেশ হইল-_সে গান ধরিল-- 



গুব্দক্ষিণা | ১৩১ 
পপি? শী রস সপ ৪ পা বৃ সপাপযাস্পটি রর সচল শপ ৪ টি 

রাগিব তাল,একতালা। 

নাধের তরী মরি জলধি বুকে ।, 
নাহি হেরি পারাপার কুল কোন দিকে ॥ 

কি্কর বলিল “কোন চিন্ত! নাই ” এই বলিয়। জোরে দাড় 
টানিতে লাগিল। 

গোলক গায়িল-_ 

“ চিজ্ঞা ভাব্না কি জানিনে তাকি 

( তাই ) পিচ্টনে না চেয়ে তরী চালাই সমুখে ॥” 

কিস্কর বলিল, “তবে জার ভয় কি? তোর গানের ষে 

অথ পাচ্ছিনে।” 

গোলক আবার গায়িল.-- 

“ ওপারেতে ষেতে চাই 

মাঝ সাগরে ঢেউর জোরে যদি ডুবে যাই 

কুলের কোলে উগ্বার আশা সব যাবে ঢুকে ॥৮ 

কিস্কুর বলিল 

“ জগ্মিলে ধখন মরণ আঙ্চে তখন মাঝ সাগরে মরলে বা 
দোষ কি?” 



5৩২ সাগর লঙগন। 

গোলক গায়িল-- 

“ সাগরের অতল জলে 

পথের মাঝে বাজে কাজে অকালে মলে 

পারের কাজত পরে খাকুবে 

পার হব আর কোন্ মুখে ॥% 

কিস্কর। সেত ঠিক কথা, অঁতে তোর চিন্তা কি? 

. গোলক গায়িল-_ 

“ যার কাজ তার মাথা ব্যথা 

তোমার কাজ আমার কাজ সবারি ক।জ আছে সেথা। 
তার কাজেরই সবাই কাজি, 

সবারই সুখ তার "মুখে ॥% 

কিন্কর বলিল “তোর গান্ত হল, এখন দাদাঠাকুরদের 
একটা গান হৌক 1” 

কানাই বলিল “ নৌকায় নাচুনির টোটেই ঠিক্ থাকতে 
পাচ্ছিনে।” 

কিন্কর বলিল “এ €নীকা! টলার জঙ্গে একটা গান গেমে 
দল, তাহলে কষ্ট অনেকটা কম বোধ হবে|” 



গুরুদক্ষিণা | ১৩৩) 
৪৪০০০০এৌ টি... শ পে শশা সরস পপ এ ঞ শামস, সপ আস উল আত জপ অহ জর 
0 যতনে 

এ ৪ হালি পাপা তি পুত 

কানাই বলাই গান ধরিল-_ 

ইমন কলান। তাল ধামার। 

সুন্দর সাগর তরঙ্গে দুলিছ। 
বাড়বাগ্নি জ্বাল! হদয়ে ধরেছ ॥ 
নদী নাগর সাগর রত্ুপ্রবালাকর, 

সৌরকরমাল! বক্ষে করেছ ॥ 
(ভুমি) তরল তরঙ্গিত দিগুস্ত ব্যাপূত 

সত্ব রজ তমণ্ডণ ক্ষরিছ ॥ 
যুগান্তে বোগঘন নারায়ণ শয়ন, 

দেবগণে মন্থনে ধন দিয়েছ। 
এ অন্ঞধ অধম জনে দয়া কর নিজ গুণে, 
সবার প্রতি দয়ার মতি যেমন সদ! রেখেছ ॥ 

এইকূপে তাহার] পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি সাস্র বক্ষে নির্ভীক 
চিন্তে সেই নৌকায় কাটাইল। ষষ্ঠ দিন সকাল বেল! অদূরে 
একটা দ্বীপের কুলভূমি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। বেল। 
বাড়িলে ঝড় উঠিল। তাহাদের নৌক! ঝড়ের বেগে ও তরঙ্গের 
ঘাত প্রতিঘাতে একেবারে গিয়া সেই দ্বীপের উপর উঠিল। 

তাহার! অনুসন্ধান করিয়৷ জানিতে পারিল সে ছীপটির নাম 

জন্ীপ। তথা হইতে মলয়দ্বীপ নৌকা পথে পূর্ণবদিকের 
দুদিনের পথ ব্যবধান। জন্ুত্বীপের লোকগুলি অসভ্য এবং 

সত্ীপুরুষ নকলেই অসভ্যজাতীয় বেশক্কৃষায় ভূষিত। তাহাদের 
ভষ! না বাঙ্গল! না হিন্দি এক প্রকার মিশ্রিত ভাষ।। 



১৩৪ সাগর লঙ্ঘন । 
রা ৫০০০ পা এ ০০৪ আর এ ৫০৫-২৬৩০১  ০ চ পচ আ ল স্প্রে ্ঞ্ঞ-০০ 

কানাই বলাই প্রসৃতি এতদিন পরে ভূমি পাইয়া তীরে 
'সানন্দে অবতরণ করিল । কিছুক্ষণ পরে, বোধ হয় সাঁগরতীরস্থ 
দুই একটী লোকের নিকট পূর্বেবই সংবাদ পাইয়া, কতকগুলি 
দবীপবাসী স্ত্রীপুরুষ নৃত্য ও গান করিতে করিতে তাহাদেরদিকে 
আসিতে লাগিল। পুরুষদিগের হাতে ছোড়ার ন্যায় ছোট ছোট 
ছোড়া, স্ত্রীলোক গুলির হাতে ছোট এক এক খানি লাঠি। 
সেক্ঈট লাঠির একধার এরূপ ক্ষুদ্র লোহাস্্ সম্বলিত যে তীক্ষু 
অস্ত্রের কাজ করে। 

তাহাদের গানটি এরূপ-_ 

১ গজল-_কাহার্বা। 

আরেরে ভাইয়া রতন মেলায়া 

সোহি রতন কোহি নেই । 

্রেইছা রতন মরি যতন করিয়! লে 
গায়িয়ে নাচিয়ে লে তাধেই তাধেই। 

ধর লিজিয়ে হাত মুখে মিটি বাত 
চল মোর সাথ ধিনি ধিটি ধেই ॥ 

হাদি রাখ্ব সুখে থাক্ব 

ঝেমন চাইবি তেমনি আনি দেই ॥ 

ছাওয়াল প|ইব মেয়া দেখব 

দুধ খাওয়াব তা সবেই 
তেই হারাবে কাস্বে সখ ফেরবে 

কখন চলবে ধেই ধেই। 

€ী। 
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০ সাপররপ্থাএরাওররর৮০, চবির সস সা শপ শা শী পপি 
চর, এ ই সপ ও 

স্ঞ্ঞারশ ০ 

এইরূপ গান করিয়া তন্মধ্যের দুইটি যুবতী স্ত্রীলোক একটি 
কানাইর অপরটি বলাইর হাত ধরিল। আর মধ্যবয়সী দুইটি 
স্ত্রীলোক একটি কিন্করের অপরটি গোলকের হাত ধরিল। 

কানাই, বলাই, কিন্বর ও গোলক সকলেই এই ব্যাপার দেখিয়! 

াবাক। কিছুক্ষণ পরে বলাই বলিল-_ 

«“ আমাদের ছেড়ে দাও আমরা মলয়দ্বীপে যাব 1৮ 

যে যুবতী বলাইর হাত ধরিয়াছিল সে বলিল “ সেথা মানুছ 
( মানুষ ) পাতাল মে রতা, তোকে যাইতে না! দেবে ।” 

বলাই সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়। দুরে পরিয়া গেল। 

কানাই, কিচ্কর ও গোলক তদনুরূপ করিল। তখন সকল স্ত্রী 

পুরুষ তাহাদের প্রতি ধাখিত হইলে কিস্কর বন্দুকের একট! 
ফাকা আওয়াজ করিল। ধন্দুকের ধুমপুর্ণ আওয়াজ শুনিয়! এ 
অসভ্য নরনারীগণ কিল বিল করিয়া পলায়ন করিল। ঝড় 

থামিয়াছে। তখনই কানাই, বলাই, কিঙ্কর ও গোলক তাড়াতাড়ি 

নৌকায় উঠিয়া সাগরে পুনর্ববার নৌকা ভাসাইল। তাহারা 
বুঝিতে পারিল যে জন্ু্বীপবাসীদিগের নিয়ম এই যে আগন্তক 

ধ্যক্তি আসিলে তাহাকে যাহার পছন্দ হয় তাহাকে পুরুষ হইলে 

স্বামী ও রমণী. হইলে স্ত্রীস্বরূপ শ্বগৃহে গ্রহণ করে। ইহার! 

ষন্দুককে বড় ভয় করে। 



দ্বিতীয় খণ্ড । 
টি 

তৃহীয় পরিচ্ছেদ । 
জা, ছি ডি রটে 

হস 

দ্বীপে বাস। 

কানাই, বলাই প্রন্তৃত্ি তার .পরদিন মলয়দ্বীপে পন্থছ্িল। 
নৌকাখানি এক ঝোপের ভিতর লুকাইর! রাখিয়া তাহার! দ্বীপের 
সর্বত্র ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল দ্বীপটি প্রকাণ্ড ও অতি পুরাতন, 
বিবিধ লতা গুল্] ও বৃক্ষা দিতে পরিপূর্ণ । কিন্তু তাহারা সর্বত্র 
ঘুড়িয়! দেখিল কোথাও জনমানব বা জনমানবের বাসের চিহু 
মাত্রও নাই। পাহারা জঙ্গলের ভিতর এক পুরাতন প্রকাণ্ড 

বটবৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার! জন্বুদ্বীপে শুনিয়াছে 
এখানকার লোক পাতালে বাস করে। তাহাদের জনুমান হইল যে 
সম্ভবতঃ এখানকার লোক ভূগর্ডে বাস করে এবং নিতাইঠাকুরের 
বাঁক্য সত্য হইবার খুব সম্ভাবনা । তাহার! দ্বীপের সর্বত্র খুজিয়া 

দেখিল কিন্তু কোথাও ভূগর্ডে যাইবার কোন রাস্তা বা স্থরঙ্গ দেখিতে 
পাইল না। এইভাবে ২৩ ছুই তিন দিন -কাটিয়। গেল তথাপি 
তাহারা নিরাশ হইল না । কানাই বলাইর তাহাদের গুরুদেবের 
কথার উপর অটল ও অগাধ বিশ্বাস; বিশেষতঃ তাহার৷ জদ্দুীপে 

“ওনিয়াছে ষে এই দ্বীপবাসী লোক সকল পাতালে বাস করিয়। 
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থাকে । সুতরাং তাহাদের এ বিষয়ে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইঈল। 

কিস্কর ও গোলকের একটু সন্দেহ ছিল কিন্তু জদ্বুদীপে পাতালের 
কথা শুনিয়া তাহারাও নিঙ।ইঠাকুরের ঝাক্যে একটু আস্থা স্থাপন 

[নিরি ৫০০ ৬ 

বগিতে লাগিল | 

আজ পুিমার রাত্রি। দ্বীপটি যেন জোস বিধৌত হইয়। 
'শুক্রানরণে আবৃত হইয়াছে |. রজনী এক প্রহর হইয়াছে এমন 

সময় তাছারা সাগরের উপকুলাভিমুখে সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে 
পাইল। কোথা হইতে সঙ্গীভ্ধবমি আসিতেছে জানিবার জন্য 

প্রথমতঃ কিন্কর অগ্রসর হইল । কিন্কর অনতিবিলম্বে ফিরিয়া 

অসিয়। ঝলিল, “ দাদঠাকুরগণ, পৈরী ও দেবতা ন।মিয়|ছে, তার! 

কেমন সুন্দর ন।চ্ছে ও গাইছে ।” 

বলাই বলিল--“ তুই প।গল হলি নাকি? এখানে এসময় 

পৈরী ও দেবতা আস্বে কোগা হতে? আর এ কলিক।লেত 

পৈরী ও দেবত! এ পৃথিবীতে নামার কথ! কখনও গুনি নাই ।” 

কিস্কর। সত্যই পৈরী ও দেবত। নানিয়াছে, দেখ এসে। 

তাহারা সকলে সশস্ত্রে অগ্রসর হইয়া বৃদ্দান্তরাল হইতে নৃত্য 

ও গান দেখিতে ও শুনিতে লাগিল এবং নৃত্য-গীতাদিতে নিযুক্ধ 

লোকগুলি কিরূপ ভাহ।ই লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহারা 

দেখিল, রমণীগণ জমস্তই প্রকৃতপক্ষে অপ্রা বা পেরী তুল্য 

সুন্দরী আর পুরুষগ্ুলি দেবতুল্য দিব্যকান্তি ও বলিষ্ঠ দেই। * 



একত্র হইয়া! মহানন্দে নৃত্য-পীত করিতেছে। 

গান । 

রাঁগিনী ভৈরবী__-তাঁল আাদ্ধা। 

রমণীগণ। মোরা সাগরের জলে সিনান করিতে এসেছি । 

পুরুষগণ। মোর! সাগরের কুলে রতন কুড়াতে এসেছি ।* 

 বমণীগণ। মোরা সাগরের বারি, নয়নে নেহা রি,” 
সাগরের বুকে পড়েছি। 

গুরুষগণ। মোরা জলধি দয়ায়, কত সাধনায়, 

রাজ্য গোপনে গড়েছি ॥ 

রমণীগণ। মোরা! সাগর সিনানে ব্যাধি বিদুরি 
সৃন্দররূপ্ ধরেছি। 

পুরুষগণ। মোরা সাগরের গুণে সাগর ভ্রমণে 

দিব্য কান্তি পেয়েছি ॥ 

রমণী, পুরুষ একত্রে । হে সাগর বর করুণ! তোমার 

সার এ হৃদয়ে জেনেছি। 

এইরূপ গান করিয়! তাহারা স্ত্রী পুরুষ সকলে সাগরের তরঙ্- 

পূর্ণ জলে স্নান করিল ততপরে সকলে মিলিয়া দ্বীপের মধ্যভাগে 

শগয়। একরে পুনরায় নৃত-গীত আরম্ত করিল। 
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গান। 

রাঁগিনী সাহানা-_তাল যু । 

* মনের মলা ধুয়ে গেল আর কি করি ভয়। 

রত্রাকরে ডুব দিয়ে তাই সবাই রতন, হয় ॥ 

আজ শুদ্ধ প্রাণে শুদ্ধ মনে 

শিবের পুজ1 শিব ভবনে, 

কর্ব মোরা গাইব শিবের জয় ॥ 

কালী মায়ের চরণ পূজে সাগর কুলে কর্ব অরি ক্ময়। 

এইরূপ গান করিতে করিতে হঠাৎ সকলেই সেই স্থলে 

ভূগর্ডে অন্তহিত হইল । কানাই বলাই প্রভৃতি মকলেই ততক্ষণ 
সেই স্থানে গেল কিন্তু তাহারা তথায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার 
কোন পথ দেখিতে পাইল না । যাহ! হউক তাহারা সে স্থানটি 

ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া রাখিল। 

কিন্কর জিন্তাসা করিল, “কি দাদাঠাকুরগণ্, কি মনে কর।” 
বলাই। ইহারা মানুষ বই আর কিছুই নহে, ভূগর্ভে বাস 

করে। 

কানাই । তাই বোধ হয়। | 

গোলক। আমি কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারি না। 
সে বিস্ময় বিমুগ্ধ । 

কিন্কর। দেখা যাক পরে কি হয়। 

২৯৯৩ 



দ্বিতীয় খণ্ড । 
-(0)--- | 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

সস এাস্রপ বটসষস 

পাতাল প্রবেশ। 
চর 

ছার পন্ন'দন সকালবেলা তাহারা'সকনে যেস্থানে সোকগুলি 

তূগর্ভে লয় পাইয়াছিল সেই স্মানে গেল। দিবাভাগেও তাহারা 
তথায় ভূগর্ভে যাইবার কোন পথই দেখিতে পাইল না। অনেকক্ষণ 

পরে কানাই বলিয়া উঠিল « দাদ। পণত পেয়েছি” এই বলিয়। 

একস্থান দেখাইয়। দিল । কলে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল 

ঘে সেখানে একখান! গুকাণ্ড খ্রেতপ্রস্তর বালুকাময় মৃত্তিকাসহ 

মিশিয়। রহিয়াছে কিন্কু উহা সহজে দৃিগেচর হয় না। সেই পাথর 
খানার এক কিনারায় একটি (কল) স্প্রিঙ্গ রহিয়াছে । কানাই 

সেটি ধরিয়। নীচেরদিকে চাপ দিলে পাঁথরখান। অপর দিকে সরিয় 

গিয়া এক প্রকাণ্ড গহ্বর খুলিয়া দিল। তাহারা সেই গহ্বর 

দিয়া চাহিয়৷ দেখিল যে ভূগর্ভে নামিবার জন্য স্থধিস্তৃত সুন্দর 

পাথরের সিড়ি রহিয়াছে তাহার! সশন্ব সেই গহ্বর দিয়! সিড়ি 

পথে নামিল। উপরদিকে চাহিয়া দেখিল সেই পাথরখানার 
নীচে একপার্খে তদন্বরূপ একটি স্ঞ্রিদ (কল) রহিয়াছে । বলাই 
যেই স্পরিঙগ ( কল) উপরের দিকে চাপ দিল অমনি পাখরখান। 
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বি উসএ এ১ পি এ 

প্ দে 

সরিয়া গিয়। গহবরমুখ বন্ধ করিয়া দিল। তাহারা লক্ষ্য করিয়া 

দেখিল যে পাথরখানার উভয়দিকে উপরের ভাগে ও নাচের দিকেও 

খুলিবার ও বন্ধ করিবার এই ছুই প্রকারেই প্প্রিঙ্গ বা কল 

রহিয়াছে । সুতরাং উপর হইতেও পাথরখানা যেবূপ খোলা! ও 

বন্ধ করা যায় নাচ হইতেও তদ্রুপ উহ! খোল! ও বন্ধ করা যাইতে 

পারে। গোলক ও কিন্কর ইহ! দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইল। 

আর কানাই বলাই এইকপ আশ্চর্য নিপ্নাণ কৌশল দর্শনে মুগ্ধ 
হইল এবং মনে মনে উহার ভূয়সা প্রশংসা না করিয়া থাকি 
পাগিল না। গহ্বরযুধ বন্ধ ,হইয়া গেল সত্য কিন্তু সিড়িধে 

গ্যাসালোকের হ্যায় দিব্য ফটফটে আলো জ্বলিতেছে। তাহারা 

বিল্মিত হুইয়! পার্খের ও উপরেরদিকে চাহিয়! দেখিল যে বাস্তবিক 
উপরে এবং ছুইপার্থে এক প্রকার গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, 

সেরূপ আলে তাহার! কোন দিনই জীবনে প্রন্যক্ষ করে নাই। 

তাহারা সেই সিড়িপগ বাহিয়া নীচের দিকে নামিতে লাগিল, 

জন মানবের ছ,য়াও তাহাদের দৃষ্টি গোচর হইতেছে না এবং 
কোন জীবের সাড়া শবও তাহার! পাইতেছে না। সিড়িপথ 

বাহিয়। তাহার! প্রায় ২০* হাত নীচের দিকে অবতরণ করার পর 

তাহারা দেখিল যে দিড়িশথ শেষ হইয়াছে এবং সেই স্থান 

হইতে সুন্দর সুদীর্ঘ সুপ্রশন্ত আলোকময় পাক এক রাস্থ। 

চলিয়াছে। কিন্তু তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না। 

সিড়িপথের পরই তাহাদের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অজগর সর্প 



১৪২ পচাল প্রবেশ। 
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পথের এক পার্খ হইতে অপর পার পর্য্স্ত'লম্বমান হইয়া পড়িয়া 
রহিয়াছে । সর্প যে এরূপ প্রকাণ্ড হইতে পারে তাহ তাহার 

কখনও কল্পন! করিতে পারে নাই। উহার শরীর প্রকাণ্ড হস্তীর 

স্যর মেটা, মন্তকটা স্বৃহত এবং দেহ স্ত্ুদীর্ঘ। তাহাদিগকে 

দেখিয়া সর্পটি গজ্জির়। উঠিল বোধ হইল যেন তাহাদিগকে গ্রাস 
করিয়া ফেলিবে। তাহারা সকলে “প্রকাণ্ড স।প্রে সপ্” 

এইরূপ চিৎক।র করিয়। ভয়ত্রস্ত ভবে সিড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে 

লাগিল। যত তাহারা উপরে উঠিতে ল।গিল সর্পও যেন লাঙ্কুল ভর 

করিয়! তত উচ্চ হইতে লাগিল এবং লোলল্জিহব!৷ বিস্তার করিয়। 

তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হইল। এরূপ ভীষণকায় সর্প বে 

লাঙ্গুল ভর করিয়া ঈড়াইতে পারে বা উদ্ধগামী হইতে পারে তাহা 

তাহার৷ কখন মনে করে নাই। তাহার! সকলেই প্রাণভয়ে অভিভূত 

হইল। কানাই, বলাই গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র মনে মনে জপিতে লাগিল। 

ক(নাই, বলাই উভরে ফিরিয়া সাহসে নির্ভর পুর্ববক সর্পের ব্দন 

ও মস্তক লক্ষ্য করিয়৷ উপয্যুপরি বন্দুকের গং গুলি ছাড়িল। 

বন্দুকের গুলির নিকট কাহারও নিস্তার নাই। গুলি লাগায় 
সর্পট বিকট চীৎকার করিয়া এবং শরীর মোড়া মুড়ি দিয়া 

প্রকাশ্ড শব্দে ভূমিসাৎ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহাদের 

বর্তান বিপদ কাটিল সত্য কিন্তু তাহাদের ধারণা হইল যে তাহাদের 

গন্তব্য পথ অতিশয় দুর্গম ও.অধিকতর বিপদ সম্কুল। যাহা 

হউক তাহারা কোন প্রকারে সেই ম্বৃত সর্পের দেহ অতিত্রম 



গুরুদন্গিণা। ১৪৩ 
সপ শপ সপ্পস শা জিপ সি সঃ সর পল 

টিন পপ দে 

করিয়া সাহস পূর্বক অগ্রসর হইতে 'লাগিল। রাস্তায় আর 
জনপ্রাণী দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। এক মাইল পরিমাণ পথে 
অগ্রসর হইয়! তাহারা দেখিতে পাইল এবটি ক্ষ জোতন্বতী 

কুলুকুলুনাদে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাব উপ্রে লৌহ নিন্মিত 
সুপ্রশস্ত সুন্দর একটি পুল, তাহার অপর দিকে আবার সেইরূপ 
রাস্তা চলিয়াছে কিন্তু সেই পুলের অপর পারে রাস্তার প্রদেশ 

দ্বারেই একটী প্রকাণ্ড ব্যান্ত প্লিচরণ করিতেছে । এপপ বিকট- 
দশন প্রকাণ্ড ব্যাত্্ সচরাচর দৃ্ট হয় না। পুলটি সুদীর্ঘ। তাহারা 
এপারে কিংকর্তব্য' বিমুঢ হইয়া ফঁড়াইয়। রহিল। বাঘটি 

তাহাদিগকে দেখিয়া গঙ্জন করিতে করিতে তাহাদিগকে আক্রমণ 

করার জন্য লাফে লাফে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা 

অনশ্যোপায় হইয়া সকলেই ব্যাপ্রের উপর গুলি নিক্ষেপ 

করিল। তিন চারিটা গুলি একসঙ্গে যাইয়া কোনটি ব্যাত্রের 
মস্তকে, কোনটি পৃষ্ঠে, কোনটি পেটে, কোনটি কপোলে লাগি 

গভীর রূপে আঘাত করিল। বাত্র বিকট গঞ্চন পুর্নক 

পুনর্ববার পুলের ও"ারে রক্ত উদগীরন করিতে, করিতে যাইয়া 
পড়িয়া রহিল। তাহারা বুঝিল যে ব্যাপ্র পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ! 
তাহারা তখন পুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আরও এক . 

মাইল পরিমাণ পথ তাহারা অগ্রসর হইল। এই সমস্ত রাস্তার 

উভয় পার্খেই দিবাঁভাগেও গ্যাসের ন্যায় দিব্য আলো ভুলিতেছে। 

সূর্য্য ব! সূর্ধ্যরশ্মি কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু রাস্তার উভয়, 
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পার্থেই প্রকাণ্ড উচ্চ পাহাড়, উপরেও পাহাড়, আকাশ দেখা 
যাইতেছে না। তাহার! বুঝিল যে কোন পাহাড়ের ভিতর দিয়া 
এই রাস্ত! গ্রস্ত হইয়াছে। যাঁহ। হউক সেই লৌহনিম্মিত পুল 
হইতে আরও এক মাঈল যাওয়ার পর তাহার দেখিতে পাইল বে 

প্রকাণ্ড ও অতুচ্চ এক লৌহ কপাট রহিয়াছে আর তাহার উভয় 

দিকে ও উপরে পাহাড়। সেখানেই রাস্ত। শেষ হইয়াছে । তাহার! 

আরও দেখিতে পাইল যে সেই প্রকাণ্ড তোবণের সম্মুখে একট 
প্রকাণ্ড সিংহ বিচরণ করিতেছে । তাহারা কোন দিন সিংহ 
দেখে নাই, সিংহের ছবি দেখিয়াছে মাত্র। সিংহের ছবির 

অনুরূপ এঁ পশু দেখিয়াই তাহার! বুঝিতে পারিল যে উহা! সিংহ। 

তাহার৷ এ ভীষণ সিংহ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হুইল এবং জীবন 

ংশয় মনে করিল। সিংহও তাহাদিগকে দেখিয়া সর্ববদিক 

নিনাদিত পুর্ববক ভীষণ গঞ্ভন আরম্ত করিল। তাহারা বন্দুক 
লইয়া সিংহকে গুলি করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় ঝন্ ঝনাং 

শব্দে লৌহ তোরণ খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি লোক 
তীন ধনু, তরোয়াল, ত্রিশূল প্রস্ভৃতি বিবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া 
বাহির হইল এবং ভাহদিগকে দেখিতে পাইয়াই আক্রমণ করিতে 

ধাবিত হইল। এদিকে সেই সব আক্রমণকারী লোক দর্শনে সিংহ 

তাহাদিগকে আত্রমণ করিতে অ।সিন না, দাড়াইয় দৃশ্য দেখিতে 

লাগিল। হ্ুতরাং তাহারা সেই লোকদিগের প্রতিই গুলি 

্রালাইতে আরম্ভ করিল। দুই একটি লোক গুলিতে .আহত 



গবদাক্িণ। ১৪৫ 
সপ হা জল চা সপ শপ শি স্পা শি সপ শ্পশস্প্ত | স্পেস শপ সস টি ুঃ রি টি সস ্ 

হইয়! মরিয়া গেন, ছুই একটি লোক হতজ্ঞান হইল, কেহ কেহ 
রক্তশু কলেবরেই তাহাদের এডি ধাবিত হইল । কিন্ত্র তাহারা 
চারি বাক্তি মাত্র, বহুলোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুঝিতে পারিল ন)। 

একটি তীর আনিয়! কানাইর প1দদেশ নিদ্ধ করিল, আর একটা 
তীর বলাইর দক্ষিণ হন্ত বিদ্ধ করিল আর একটি তীর গে।লকের 

দক্ষিণ পর বিদ্ধ করিয়া চলতশত্তি রহিত করিল, এবং অন্য তীর 
কিস্করের দক্ষিণ উরুদেশ বিদ্ধ করিয়! 'তাহ!কে ভূমিশায়ী করিল। 
তাহারা চারিজনই হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। আর 
এই অজ্ান।বস্থ।র তাহারা চ।রিজনই পাতালপুরীতে নীত হইয়া 

পুন পৃথক কারাগুহে জাবদ্ধ রহিল 



দ্বিভী় খণ্ড। 
--(ঈ্-- 

পম পরি্ডেদ। 
রঙ 

পপ ০ পাশাপাশি 

পাভাল রাজা। 

মলয়দ্বীপের সংলগ্ন সাগর হইাতে একটি পাহাড় উঠিাছে, 

সেই পাহাড়ের উপরেই এই পাঁভালপুরী ও পাতাল রাজ্য স্থাপিত। 

মলয়দীপ হইতে পূর্ববেশ্লিখিন রাস্তা দ্বার তাহাতে মাত্র যাওয়া 

আসা যায়। দে. রাজ্যের রাজা ও যুবরাজ .উভয়েই রাজ্যের 
লোক দ্বারা মনোনীত হয়। যুবরাজ মনোনীত করার উদ্দেশ্য 
এই যে রাজার অনুপশ্থিতে যুবরাজ রাজ কার্য করিতে পারে। 

রাজ্যের নিয়মানুসাঁরে রাঁজা বা যুবরাজ কেহই বিবাহ করিতে 

পারেন না কেননা তাহার বিবাহ করিলে রাজনংশ বুদ্ধি হইবে এবং 

রাজবংশ বৃদ্ধি হইলে ভাহাদের মধো কলহ. বিবাদ দ্বারার রাজো 

অরাজকতা ও অশান্তি জম্মিতে পারে। রাজা ও যুবরাজ ইচ্ছা 

করিলে অন্য ছেলে মেয়ে পুজ্র কন্যা! স্বরূপ রাখিতে পারেন কিন্তু 

তাহারাই যে রাজ! বা! রাণী হইবেন এবূপ নিশ্চয়ত নাই। সেই 
দেশের রাজার নাম দিগন্বর. যুবরাজের নাম শুক্লাম্বর। রাজা একটা 
কন্যা ও একটা পুত্র রাখিয়াছেন। যুবরাজ একটা কগ্যা! রাখিয়াছেন 

" মান্র। রাজ্যের অন্যান্য লোক ইচ্ছাধীন বিবাহ করিতে পারে। সমস্ত 
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রাজোর ভিন্তর রাজপুরীতে দুইটা দেবমুক্তি রূহিয়াছে। একটা 

মন্দিরে মহাদেবের মুক্তি, অপর মন্দিরে কালী প্রতিমা । উদয় 

এন্দিরেই শি্দিষ্ট পুরোহিত ছারা নিতা পুজ| হইয়া থকে । কালা 

পুজায় বিদিধ পশু বলি হয়, মধো মধো নরবলিও হইয়া থাকে । 
কোন আাগন্থৃক এ রাজাবাসী হঈলে মহাদেশের মন্রিরে দীক্ষিঠ 
ভাতে হয় এবং বাক্ষা ও যুবরাজের আক্গাধীন থাকিবে এহকগ 

শপথে আবদ্ধ হইতে ভয়। * 

এ রাজ্যের মন্ত্রীর লাম বিশ্বনাথ, সে হাবিঝ।ঠিত রাহয়াছে। 

সে মনে মনে রাহ পাইবার আশা করিতেছে । সেনাপণি 
চন্দ্রনাথও সেই উদ্দেশ্যে অবিধৃহিত বভিয়াছে। মন্ত্রী ও দেশাপি 

প্রত্যেকেই এক একটি কণ্ঠ রাখিয়াছেন। রাজোর অধিকাংশ 

লোকের মতানুসারে যখন রাজ। ও যুবরাজ মনোনীত হয তখন 

অধিকাংশ লোক যাহার বাধ্য, রাজো তাহার আধিপত্যও বেশী | 

কানাই, বলাই, কিন্গর ও গোলক পৃথক পৃথক লাজ কারাগুত 

আসদ্ধ। রাজার আদেশে রাজটনফ্েব সুচিকিশুসায় তাহার 

প্রতোকেই এক মাসের মধ্য আরোগ্য লাভ করিল সা কিন্তু 

কারাগারেই বন্দী রভিল। নিয়মিত আহার্যা পাইতেছে কিন্তু 

বাহির হইতে পাতিভছে না এই নিজ্ডন কারাবাসের সময়ে 

কানাইর মাঝে মাঝে মহামায়ার টাদোপমা মুখখানি মনে পড়ি 

বৈকি? আর তখন ভাঙার দর্থ নিশ্বান পড়িত, আর মনে 

হইত সেখান হউতে "চাহারা জীবন আইয়। ফিথ্সিবে গা, সে জাবন! 
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ভাবিয়া! কোন লাভ নাই। কানাই বলাই গুরু প্রদত্ত মূলমন্ত্র সদা 

সর্বদা মনে মনে জপ করিতে ত্রুটি করিত না । 

কিছুদিন পরে তাহাদের সকলের রাজ দরথারে তলব হইল । 

গ্ররতিহারীগণের মুখে তাহারা জানিতে পারিল তাহাদের বিচার 
হইবে। রাজ দিগন্বর, যুবরাজ শুক্লান্বর, মন্ত্রী বিশ্নাথ, সেনাগতি 

চন্রনাথ সকলেই সেই রাজদরবারে উপস্থিত আছেন। রাজা, 

যুবরাজ আসন গ্রহণ করিলে প্রথম চারণগণ স্তুতি গান করিল 
তৎপর অপ্নরা সদৃশ নর্ভকীগণ নৃত্য-গীতাদি করিল। এ রাছ্যের 
রাজদ্রবার র!ত্রিতে হইয়া থাকে । 

তারপর কানাই, বলাই, কিন্কর ও গোঁলককে শুঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় 

সভাস্থলে আনয়ন করা হইল । তাহারা প্রত্যেকেই পরস্পরকে 

দেখিয়া আনন্দিত কেনন! এতদিন তাহাদের দেখ। সাক্ষাৎ হয় নাই 

প্রহরী ও রাজবৈষ্ভের নিকট তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে 
তাহারা সকলেই জীবিত রহিয়াছে । এ সমর তাহাদের পরস্পর 

সাক্ষাৎ হইলেও কখোপকথনের সুবিধা হইয়৷ উঠিল না । 

রাজ! তাহাদ্রিগকে জিন্ঞা! করিলেন, “তোমাদের বাড়ী কোথ।য়”ঃ 

বলাই উত্তর করিল « বঙ্গদেশে।” 

রাজা । এখানে আস্লে কি করে ?” : 

বলাই। নৌকা যোগে-_এ দ্বীপের নিকট নৌকা ডুবে যাঁয়। 

রাজা । কোথা যাওয়া হচ্ছিল £ 

বলাই। ব্রহ্মদেশে, চাকরী! উদ্দেশ্টে। 
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রাজা । তবে এখানে চাকরী করনা কেন? করবে? 

বলাই। এখানে কি চাকরী হবে ? 

মন্ত্রী। তা পরে বুঝা যাবে। এখানে চাকরী কর্তে হলে 

কয়েকটা নিয়ম পালন কর্ভে হবে। প্রথমন্আজীবন এ রাজ্ো 

থাকৃতে হবে, দেশে আর যেতে পার্বে না, দ্বিষ্তীয়তঃ শৈবমন্ত্ে 

দীক্ষিত হতে হবে, তৃতীর়তঃ এরাজ্যের রাজাকে রাজ। বলিয়া 

মানিভে হবে এবং তাহার আজ্ছঞ।ধীন হয়ে থাকতে হবে। তা না 

হলে কালীমায়ের সম্মুখে বলি হতে হবে। বুব্লে হে বাপু, 

তোমর! ছেলে মানুষ, বুঝে হৃজে উত্তর দিও । 

বলাই। ইহার কোন নিয়মই জামরা পালন কর্ছে পার্ব না । 

আমাদের বাপ মা আছেন, দেশে যেতেই হবে। আমরা পুর্বিই 

গুরুর নিকট দীক্ষিত হয়েছি আর কোন মন্ত্রে দক্ষিত হতে 

পার্ব না। আমাদের রাজ! ইংরেজ, এরূপ সদাশয়, নিস্বার্থ 

পরোপকারী, শান্তিদতা রাজ! আমর]! আর পাব না। অন্য 

রাজা বা রাজত্ব আমর] মা।ন না। 

রাজা। এ রাজ্যে আস্লে কাহাকেও অন্যত্র যাইতে দেওয়া 

হয়না । যদিসে এ রাজ্যের রাজার বশ্যত। চিরদিনের জন্য 

স্বীকার না করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। এখনও সময় আছে 

ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কর্তব্য ঠিক কর। 
কানাই। আমরা:আপনাদেরকেন নিয়মই পালন কবিতে 

পার্ব না, আমাদের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। 
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গোলক ও কিস্কর বলিল “ আমাদেরও তাহাই মত। 

রাজ! শিরিত্তিত সহকারে বলিলেন « ইহাদিগকে নিজ নিজ 

ক।রাগৃহে লইয়া আবদ্ধ করিয়৷ রাখ ।” 
প্রহরীগণও রাঁজাদেশ পালন করিল। রাজ্যের চির প্রচলিত 

নিয়মানুষ।য়ী নির্ধারিত দিবসে কানাই, বলাই, কিস্কর ও গোলকের 

ক।লী মন্দিরের সম্মুখে বলি হইবে। 

অমাবশ্যার নিশি আসিল। এই রাব্রিতেই তাহাদের বলি 

হইনার কথা। নরনাল হইবে জানিয়া কালী মন্দিরের সম্মুখে 
বহু লোকের সমাগম হইয়াছে । নর নারীগণ সিদ্ধি খাইয়া উন্নাসে 

নৃত্য-গীত করিতেছে । তাহাদের গানের নমুনা এইলপ-__ 

গান। জঙগল।- ঠাহ্ী। 

অরে চুপ্ চুপ্ চুপ্। 

রাজা.অসিলে মোদের ফাটায়ে দিবে বুক ॥ 

সিদ্ধি খেয়ে হাচি আর প্রসাদ পেমে বাটি, 

(আরে চুপ্) কালী মায়ের চরণ ভলে ন।চি ঝুপ্ বুপ্। 

রাজার কথ! যে নাঞ্টনে ঠাই নাই তার তরিস্ুবনে, 
মা কালী তার রক্ত খাবে ধরে নিজ কূপ 

(আরে চুপ্) রাজা আসিলে মোদের ফাঁটায়ে দিবে বুক ॥ 

তারে দেও করতালি আজ হবে নরবলি, 

রক্তে ভরিয়ে যাবে বড় বড় কুপ্। 

যেমন কন্ম ভেমন ফল খুব্ খুব্ খুব্ ॥ 
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সে রাজ্যে লোকের বিশ্বাস যে নরবলি হলে কালী নিজ রূপ 

ধরিয়া বলির শোণিত পান করিয়া থাকেন, নরবলি হইলে বলির 

রুধির তাত পাত্রে করিয়া কালী মন্দিরের ভিতর ঘ।র বন্ধ করিয়া 

রাখা হয়। পরদিন প্রাভাহে দৃষ্ট ভয় যে" রুধির-পাত্র শশা 
হইয়াছে । কেহ কেহ বলিয়। থাকে যে ইহার মধ্যে পুরোহিতের 
চতুরত। আছে। 

মন্দির প্রাঙ্গন গ্যাসের আলোতে দিবার ম্যায় আলোকিত 

হইয়াছে, প্রাঙ্গনের একধারে কানাই, বলাই, কিন্কর ও গোলক 

শৃঙ্খলাবদ্ধ ও গ্রহরী পেষ্টিত হহর। নিভ।কচিন্তে দাড়াতিয়। রহিয়াছে। 
তাহারা সকলেই মৃত্যু নিশ্চিত জ্নিয়া একমনে ভগবানের নাম 

স্মরণ করিতেছে । কানাই, বলাই গুরু প্রদত্ত মুলমন্ত্র জপ 

করিতেছে | 

উপস্থিত নর নারীগণ মধো কেহ কেত বলি লাগিল, মার 

পূজাত শেষ হইয়াছে, রাজপুত্র, রাজকুমারী ও রাজা কালী 

প্রণাম করিতে অ।সিডেছেন না কেন, কতক্ষণে তাহারা আসিবেন, 

আর কতক্ষণে বলি হইবে ? রাত যে অনেক হইল। 
সেখানকার নিয়ম এই যে পুজ৷ অন্তে প্রথমে রাজকুমার, 

পরে রাজকুমারী শেষে রাজা আসিয়া ক্রমিক কালী প্রণাম 

করিয়া আশীর্বাদ লইয়া যান পরিশেষে নরবলি হইয়৷ থ।কে। 

রাঁজকুম!র, রাজকুমারী ও রাজার আসিতে বিছম্ব দেখিয়। পুরুষ 

ও রমবীগণ আবার গন আরশ করিস। 



গান। জংলা--ঠুংরী। | 

মোরা! কালী মায়ের চেল|। 

কালী নাঁম করেছি সার ভাবনা নাই এ বেল ॥ 

শত্রুর টৈ'রস্ত খায় গে পড়ে যু গুমাল!। 
মিত্রের সে যে মুক্র করে দিয়ে চরণ ভেলা ॥ 

আজ মোরা পৃজিব মায়ে ভকতি পুষ্পাপ্র'ল দিয়ে। 

তুষ্ব শত্রু বলি দিয়ে কর্বে না মোদের হেলা ॥ 

'গান থমিল, একটু পরেই রাজনন্দন কালী প্রণাম করিতে 

অ'সিল। কয়েকজন সৈন্য রক্ষিম্বব্প তাহার অনুগমন করিল। 

রাজপুক্র কালী প্রণাম করিয়া! আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়! চলিয়া গেলেন, 
কানাই, বলাই প্রভৃতি সকলেই আগম্ন মৃত্যু মনে করিগা অনন্যমনা 

ও ভগবৎ চিন্তার নিমগ্র ছিল। তাহার গুরুপ্রদস্ত মূলসন্ত 
জপ করিতেছিল, তাহাকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিল ন|। 

₹পর সখিগণ ও পরিচারিক! পরিবুত হইয়া রাজকুম।রী আনিলেন 

ঈক্ষলে যেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সসম্মানে এদিক ওদিক সরিয়| 

রাজকুমারীর যাতায়।তের স্থান পরিক্ষার করিতে লাগিল। ইহাতে 
কানাই, বলাইঃ কিন্কর ও গোলক সকলের একটু মনোযোগ 

আকর্ষণ করিল। তাহারা রাজকুনারীর দিকে দৃষ্টিপাত-করিয়াই 
একবারে বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইল। কিন্কর ও গোলকধুমনে তাবিল 
এই স্বর্গের প্রকৃত অপ্নরা। এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য - কখনও 

তাহারা নয়নগে চর করে নাই। কি বর্ণ, কি গঠন, কি ভ্রু, কি-চঙ্ষু, 
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কি কেশরাশ, কি গ্রীবা। কি হস্ত কি পদ, কঃ দৃষ্টি সবই যেন 
তাহার দৌন্দধোর খনি। কানাই, বলাই প্রভৃতি শৃখল।বদ্ধ ও 
প্রহরী বেছ্িভ হইয়া প্রানের এক থান্তে দাড়াইয়াছল, রাজকুমারা 

বনণুল্য বেশ তুঁঘায় ভিত হুইএ| শআহাদের মম্মুখ দিয়। মন্দির 
অভিথুখে যাইছেছে এমন সময় তাহার চক্ষু বন্দীদিগের উপর 

পড়িল আর অমনি হটাত বিদ্্যুতাহত ব্যক্তির হ্যার সে ক্ষণেক 

ঈাড়াইল এবং বলাইর দিকে একদৃন্টে চ!হিয়া রাহলঃ বলাইও 

চাহিল, উভয়ের চঞ্চ ক্ষণেকের তরে নিলিই হইল । রাজকুমারী 

ব্রীডাবনত ব্দনে সলগ্জ্গত নয়ন নত করিল, তাহার গ গুদেশ 

রক্তাভ হইল, কেহ এ ঘটনা লক্ষ্য করিল না। রাজকুম।রা 

দ্রুতগতি কালী মন্দিএের ভিতর প্রবেশ করিরা পুঝোহিতকে 

জিজ্ঞাস! করিল “ ইগাদ্ণ কি সে দিন ধরে আন হয়েছে? 

ইহারা কি যুদ্ধ করেছিণ ?” পুরোহিত বলিল “ আজে হা 1৮ 

রাজকুমারী অতি অন্ন ₹৭ নধোই কালা প্রগায় করিয়া আশীর্বাদ 

এাহণ পুধর্বক কাহারও এভি দুঠিধাভ না করির। গভীর চিন্তাকুল 

সুত্তিক।বননত বদনে জ্চ ;নতি চলির। গেল। আপ এই সন্তাবিত 

আসন্ন মৃত্রা সময়েও বলাইয়ের বক্ষের ভিতর দির! ক্ষণেকের তরে 

যেন একটি তাড়ি বহিয়়া গেল। তাহার! সকলে ক্ষণেকের তরে 

মৃতু ভাবনা বিস্মৃত হইর। একাগ্র দুগ্টিতে সেই গমনশীল মুক্তি 

অদৃশ্য না হওয়া পর্বান্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 

অনেকক্ষণ হইল রাজকুমারী চলিয়। গিরাছে। রাজ! 

আিতেছেন না, রাত ক্নসিয়া কালী প্রণ।দ কিয়া আাশাদ্নিদ এহণ 
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না করিলে বলি হইতে পারে না। দর্শকবুন্দ, ঘাতক, পুরোহিত 

সকলেই ব্যগ্র হইয়া! উঠিল সকলের নিকটই বিলম্ব অসহা বোধ হইতে 

লাগিল। এমন সময়'সেনাপতি চন্দ্রনাথ আসিয়া সংবাঁদ দিল 'রাজার 

শরীর অসুস্থ তিনি আজ আসিতে পারিবেন না। তাহার আশীর্বাদ 

রাঁজশন্তপুরে পাঠাইয়া দিয়! অন্যান্য বলি দিতে হইবে৷ নরবলি 
অদ্য বন্ধ থাকিবে বন্দীদিগকে পুনরায় পুর্বের ন্যায় পুথক পৃথক 

কারাগুছে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। নরবলি দর্শনোতস্থুক 
উপস্থিত জন সঙ্ঘ নিরাশচিত্তে গৃহে ফিরিল। এই বলি 
স্থগিতের কারণ পরের অধ্যায়ে বিবৃত হইবে । 

কানাই বলাই গোলক ও কিন্করকে পুনরায় পুর্বের স্যায় 

পৃথক পৃথক কারাগৃহে আবদ্ধ রাখা হইল। কানাই ও বলাই 
ভাবিল আরও কিছু দিন বাঁচিতে পারিতেছি ভালই, আরও কিছু 
দিন ভগবানের নাম করিয়া লইতে পারিব পরকালের কাজ 

হইবে। গেলক ও কিন্কর ভাবিল যখন তাহাদিগকে নিশ্চয় 
বধ”*করিবে তখন কাজ শেব হইলেই ভাল এরূপ অবস্থায় 

বাচিয়৷ থাকা যন্ত্রনাদায়ক । কানাইর ও বলাইর পিতা মাতা 

প্রভৃতির জন্য চিন্তা, যে কার্যো আসিয়াছে তাহার কিছু করিতে 

পারিল না তদ্বিষয়ক চিন্তা, পারলৌকিক চিন্তা এইরূপ বিবিধ 
চিন্তায় কারাগুহে কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্ত এই 
সব চিন্তার মধ্যেও কানাইর হৃদয়ে মহামায়ার মুণ্তি ও বলাইর 

হৃদয়ে রাকুমারীর মুর্তি উকি ঝুকি মারিতে লাগিল। 



ছিতীয্ব খণ্ড । 
(০) 

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

পাঁভাল রাজপুরী। 

রাজকুমারী প্রণাম করিয়! দ্রুতগতি রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া 

আসিল । তাহ।র সমস্ত শরীর দির ম্বেদ নির্গত হইতেছিল। 

সখী ও সহচরীবৃন্দ তদ্দফ্টে বিশেষ আশ্ট্্যান্বিত হইয়া তাহাকে 
বাতাস করিতে লাগিল। রাজকুমারীর এইরূপ শান্ত অবস্থা 
তাহারা কেন দিন লক্ষ্য করে নাই। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে 

রাজকুমারীর শ্রান্তি কিছু দুর হইল এনং র|জকুমারা গম্ভীর বদণে 

বসিয়! কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। রাজকুমারীর বয়স ১৫ 
বুসর হইবে, সে এখনও অনিবাহিতা। কিন্তু প্রত্যেক অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গের পুর্ণতা ও সৌস্টব প্রযুক্ত তাহাকে দিব্য পুর্ণ যুবতা 
বলিয়৷ বোধ হয়। 

স্ববিস্তৃত ভুরম্য রাজ প্রাসাদটি সমস্তই মারবেল পাথরের 
নিশ্মিত এবং বিবিধ বন্থদুল্য আজ সজ্জায় নভ্জিত। যুবরাজের 
বাসের পৃথক এ|সাধটিও ভদনুজপ কি হদপেক্ষা কিছু ছোটি ৮ এ 



১৫৬ পাতাল রাজপুরী । 
শী 

শপ স্পা শিপ 

রাজকুমারী বসিয়া! গন্ভর ভাবে কি চিন্তা করিতেছিল আর 

বদন মণ্ডল মধ্যে মধ্যে রক্তবর্ণ হইতেছিল। সে হঠাত পরিচারকি| 

দিগকে:জিজ্ঞাস করিল_ 

“রাজা কি কালী দর্শনে গিয়াছেন ?৮ একটি সখী উত্তর 

করিল “না এখনও যান নাই, বোধ হয় একটু পরেই যাবেন” । 

রাজকুমারী রাজার যাইবার পথে বিরস ও চিন্তাকুল বদনে 

বসিয়া রহিল। একটি পত্রিচারিক! জিড্ঞাসা করিল, “আপনার 

কি কোন অসুখ করেছে, ডাক্তার ডাকিব কি ?৮ রাজকুমারী 

কোনও উত্তর করিল না। পরিচারিক! পুনর্ববার সেই প্রশ্ন 
করিলে রাজকুমারী এবার অন্যমনক্কভাবে উত্তুর কিল__ 

“অন্ুখ ? কই, এমন কিছুই নয়, না ডাক্তার ডাকৃতে হবে না” 

পরিচা|রকাগণ মনে কারল নিশ্চয়ই রাজকুমারীর কোন 

অস্টুখ করিয়াছে, স্ট্রীজাতি সাধারণতঃ অন্ুথ গে।পন করিয়া থাকে 

রাজকুমারী তাহাই করিতেছেন | পরিচারিক৷ এই ভাবিয়া 

নীরবে রাজঝুমারীকে বাতাস করিতে চীন রাজকুমারীর নাম 

জ্যোতির্ময়ী। 

*. একটু পরেই রাজী মেই পথ দিয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া কালী 

দর্শনে যাইতেছেন, রাজার বয়স ৪* চল্লিশের কিছু উপর, বলি দেহ 

সুন্দর অবরূব সম্পর্, রাজ! রাজকুমাদীকে চিন্তাকুল বদনে বসিয়া 

থ|(কিতে দোখয়া' একটু উদ্বগ্চিত্ডে জিজ্ঞ।স। করিলেন, “কি জেতি 

এতেনার কোন অস্ুখ.করেছে কি? কালা দর্শনে গিয়াছিলে |» 



গুরুদক্ষিণা | ১৫৭ 
আপ সপ সর ই রি উজ এ জর শি নর সা রে সন রি 

সপ আপস সপ পল পা পপ? শশা শত শ ০৭. শসপ আ  প 

ক 
শত শপ শা শা শপ রি সপ শসা অপ আস 

রাজকুমারী প্রকৃত মনোভাব বগ।সাধ্য গোপন করিয়া! বলিল 

“না এমন কে।ন অন্থথ করে নাই । কালা দর্শন কর্তে গিয়াছিলাম 

সেখান হতে এসে মনটা ভাল বোধ হচ্ছে না ।” 

রাজা । বুঝেছি নরবলি হবে মনে করে বোধ 'হয় তোমার মন 
একটু খারাপ হরে থাকৃবে, এরূপ নরবলিত মাঝে মাঝে হচ্ছে | 

রাজকুমারী পরিচারিকাদিগকে ঈঙ্গিত করায় পরিচারিকাগণ 

অন্যত্র চলিয়া গেলে রাজকুমারী বলিল-_ 
“আপনাকে সে বিষয়ে আমার একটি কথা বল্বার আছে 

অনেক দিন বল্ব বল্ব মনে করি অথচ বলা হয় নাই ।” 

রাজা । কি কথা বল। 

রাজকুমারী । কালী মন্দিরের নিকট কতগুলি মনুষ্য হত্যা 

করিয়া লাভ কি? কালীমাত পশুরক্ত হেই পান করিয়া 
থাকেন। তিনি যে মনুষ্য রক্ত পান না করিলে সন্তু থাকিবেন 

না এ কথা কে বলে? কোন শাস্ত্েই বোধ ভয় এ কগা লেখ! 

নাই। কালামার সম্মুখে পশু বধে সমাজের তত অনিষ্ট নাই 

কিন্তু মানুষ বধে অনিষ্ট আছে। একটি মানুষ দ্বার! সমাজের 

অনেক উপকার হতে পারে এবং হয়ে থাকে । সৃতরাং সে মানুধ 

কালীমার কাছে হত্যা হওয়৷ তাহার ইচ্ছা হতে পারে না। 

রাজা । যেসব মনুষ্য এ রাজ্োর শত্রু এবং বিরুদ্ষাঢারা 

তাহ।ধিগকেও হত্যা করিতেই হইবে । তবে তাহাদিগকে কণা 

মার সম্মুখে হত্যা করায় দোধ কি * 

শপ সপ শা শম চে ০০ 
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রাজকুমারী । হত্যা করিতে হইলে ধর্মের নামে কালী 
মন্দিরের সম্মুখে হত্যা করা কেন ? অন্যত্রও ত হত্যা করা যেতে 

পরে। কিন্তু,আপনারা যাহাকে শক্র মনে করেন তাহাদিগকে 
ণিরন্র অবস্থার বিনাধুদ্ধে হত্যা করা উচিত কিনা তাহা বিচার 
করেন না। আপনারা অন্য স্থান হইতে লেক ধরিয়া আশিষ়! 

রাজ্যের উন্নতি ও লোকসংখ্যা, বৃদ্ধি করিতেছেন এ অবস্থায় 

আপনদের শত্রু ও বিরুদ্ধ।চারী: ব্ক্তি ₹কে বধ না করিয়া যাহাতে 

'বশীডূত করিতে পারেন সেই চেন্টা করিলেই বোধ হয ভাল হয়। 
রাজা। শক্র বশীভূত না হইলে তাহাকে বধ করা ব্যতীত কি 

কর! যায়? অন্য উপায় নাই, তাহাকে বধ করিতেই হইবে। 

রাজকুমারী । সব মানুষ বইত নয়। ছুচার ছমাস কিন্থা 

অ।রও কিছু বেশী দিন তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া 

রাখিলেই সকলেই এক সময় না এক সময় বশীভূত হইয়। 

থাক্ষিবে। বিশেষতঃ বে সব লোকদরা রাজ্যের উপকার হওয়ার 

সম্তাবন। তাহাদিগকে সহজে বধ করা ভাল বোধ হয় না। এই 

যে আঁজকার, বধাদিগকে দেখিয়া আদিলাম তন্মধ্যে ছুইটি বলিষ্ঠ 
যুবক রহিয়াছে। তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে বোধ 
হয় তাহাদের দ্বারা ভবিধ্যতে বিশেষ উপকার হইবে। 

রাজা | হা, ভাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্থু তারা 

বড়ই বেয়াড়া বলিয়া বোধ হয় । তারা মে কোন দিন বশীভূত 

হইবে এরূপ বোধ হর না। | 
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রাজকুমারী | তাহাদিগকে আরও .কিছু দিন কারাবদ্ধ রাখিয়া 

বশীভূত করার জন্য চেষ্টা করিয়! দেখিলে দৌষ কি? 
রাজ! চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে রাজকুমারী যাহা বলিতেছে 

তাহা যুক্তি সঙ্গত। রাজা অনেক সময় রাজকুমারার পরামর্শ 

মত রাঁজকাধ্য চালাইতেন | রাজকুমারীও বিশেষ তীক্্রবুদ্ধি 

সম্পন্না ছিল ও সকল বিষয় তাহার তীক্ষদৃ্তি ছিল। এনা 
সকলেই তাহাকে যুগপৎ ভয়, তক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। 

এস্থলে রাজাঁও রাজকুমারীর কথান্ষারী কাধ্য করিলেন। 

তিনি সেনাপতিকে ডাকাইয়া কানাই, বলাই, গোলক, কিন্বরের 

বধাজ্ঞা সমুহ স্থগিত রাখিলেন। 

রাজকুমারী সে রাত্রিতে সামান্য আহার করিয়া শয়ন থতে 
গমন করিলেন । শয্যায় শুইয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিল 

এবং অস্থির ভাবে দৃগ্ধফেণনিভ শষাার উপর পড়িয়া রিল এবং 

এ পাশ ওপাশ করিতে লাগিল । মনে মনে ভাবিতেছিল আজ 

বধ্য যুবককে দেখিয়া! তাহার চিত্তের এ ভাবান্তর ঘটিল কেন % 

এরূপ দিব্যকান্তি জ্যোতিণ্্নয় মুণ্ডি সম্পন্ন যুদক সে আর কোন 
দিন দেখে নাই। সে শুনিয়াছে বে তাহার! বন্দী হইবার পুর্বেন 
অনেক লোকও বধ করিয়াছে! এ দুর্গম স্থানে তাভ।রা নিশ্চয়ই 

কোন উদ্দেশ্য সাধন মানসেই নিভীকচিত্তে আসিয়াছে আর 
এস্থলে যে আমিতে পারিয়াছে ইহাও তাহ|দের অসাধারণ ক্ষমতার 

পরিচয় | উহাদের মধ্যে সেই দিব্যহী। বয়োজষ্ঠ যুবকই 
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প্রধান বলিরা বোধ হয়। তাহার এ অস্ধারণ সাহস ও অসাধারণ 

ক্ষমতা সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যক্তির গুতি শ্রদ্ধা হওয়া 

স্বাভাবিক ভাহারা বে কালীর সম্মুখে সচ্ছন্দাচিন্তে বলি হে 
উদ্ধত হইয়াছিল ইসাও তাহ।দের হৃদয় বলের যথেষ্ট পরিচয়। 

রাজকুমারী নিদ্র/বিহীন চক্ষে এরূপ কত কি ভাৰিল। রাত্রি শেষ 

সনয়ে তাভার একটু তন্দ্রা আসিল কিন্তু সেই ভন্দ্রার ভিতরও 

সেই যুবকের মুক্তি তাহার নে সম্মুখে যেন প্রশান্তভাবে ও 

নিভাকচিভে দড়াইয়। রহিয়াছে," সেই তঙ্ছর ভিতরই রাজকুমারা 

দৃঢসন্কর হইল “আমি তোমাদের বণাসাধ্য প্রাণপণে উপকার 
করিব |” 

রাত্রি প্রভাত হইল । রাজকুমারী শষা হইতে গাত্রোখান 
পূর্বক আরাধা দেবত! মা কালীকে স্মরণপুর্বক কঠোর কুন 

পথ নিদ্ধারণ করিবার জন্য চিন্ত|! করিতে লাগিল। ভাবিতে 

ভাবিতে মনে এবটি উপায় উষ্ঠাবন করিল । 

রাজঝুশারীর স্বীর পিতামাতা কাহ'কেও স্মরণ নাই, মা কালী 
তাহার মাতা ও আরাধ্যা দেবী এবং পরোগকাধখ তালর জীবনের 

ব্রত । রাজ্যের বহলোক তাহার দ্বার বিবিধ প্রকারে উপকৃত । 

এজন্যাও রাজোর লোক সকলেই তাহাকে আন্তরিক ভক্তি ও 

শ্রদ্ধা করে। 

রাজকুমারীর একটি বিশ্বস্ত পরিচারিক! ছিল তাহার নাম 
অমলা।। অঞগল! প্ৌটা, বয়স প্রায় ৪০ চল্লিশ হইবে সে 
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কার্যদক্ষ স্থুচতুর! ও বুদ্ধিমতি রমণী। তাহার চরিত্রটিও ভাল। 
রাঞকুমারার সব কারধে)ই সে প্রধান সহায়। রাজকুমারী তাঁহ!কে 

ডাকিয়া বলিল-_ 

“দেখ অনলা আজ সন্ধ্যার পূর্বে একটু বেড়াতে যেতে হবে 
তুই আমার সঙ্গে যেতে পারবি £* 

অমলা। পর্ব বৈকি 2 আমি ত হামেসাই তোমার সঙ্গে 
থাক়চ্ছি। 



ছিতীয় খণ্ড । 

সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
জী পচ 

বাপীতীরে। 

কানাই বলাই প্রভৃতি কারাগারে বলিয়া বিবিধ চিন্তা 
নিমগ্ | তাহাদের ভ]টা পাঞছাম ভ!বিহা ভাভারা ভগবানে আও্া- 

বর্গ পুরন ব 137 চিনে সুতাকাল অপেক্ষা করি তেছে। তাহাব! 

নে কতি 5০ সুতা জে কইলা ও ধন বিচাত হইতে পারে না। 

শত এক দন হবেই, ভগবান বদি ঘাতকের হস্তে ভাহাদের 

অস্বাভাবিক মৃত্যু খিধান করিয়া থাকেন তবে তাহাই হইবে । 

ইহা কিছুতেই খণ্ডন হইবে না । কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে 

কী করিতে হয়, তাহার। সেখানে কোন কন্দমন করিতে কেন 

উদ্দেশ্য সাধন করিতে আসিয়াছে । কন্ম করিতে পুরুষকার 

আবশ্যক । তাহার! পুরুষকার অবলম্বনে বা বল প্রয়োগ করিয়। 

কুষ্কা্য হয় শাই। এখন কি কর। কর্তব্য ভগবানে আসুসমর্পণ 

বাতীত ভাহাদের আরকি উপায় আছে? ভাহারা এইদপ 

চিন্তায় নিমগ্ন ছিল সচ্য কিন্তু ইহা! ভাহাদের ভূল ধারণা । এ 

সংসারে কর্তন্য ও ধর্দ্মপথ নিদ্ধারণ কর! বড়ই কঠিন বাপার 

ছুরূহ সমস্যার বিষয়। যেদিন তাহাদের বলি হইবার কথা সি 
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তাহার পরদিন বৈকালে রাজকুমারী জ্যোতি্খায়ী সামান্য একটি 

ক্কাজ করিল যাহাতে তাহাদের কণ্টব্য পথ নিদ্ধারিভ হইলে এবং 

তাভাদের সঙ্ল্প তদনুষার়ী স্থির হইয়! উপযুক্ত পথে চালিত 

হইনে। ৭ 

এরাজ্যে রদগীগণ সাধারণহঃ একটু ম্বাদান 'ভাবে যথেচ্ছ 

বিচরণ কারত। রাজঝুমাবও সেই শিয়মানুষায়া উচ্ছামত কোন 

সহচরা নভ সর্বহত্রহ্ঠ যাতারাণ করিত । সেদিন অপরাহ্ন সময়ে 

সন্ধ্যার কিছু পুনে টন সহচরী অনলা মহ বেড়।ইবার জন্ম 

কারাগারের সার্বটন্থ বাপাতারে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাঁরা- 

গৃহের লৌহনিপ্মিত জানালা হইতে সেই পুকরিনটি নম্প্ণকাপে 

দৃ্ি গোচব হর এবং পুষ্ষরিণীর ঘাটে বগিরা বেত কথাান্ 

বলিলেও ঝারাগুছ হইতে সমস্ত শুনা যাও। ৭ করিণর চনপপাতর 
৫ 

চ'রটি বাধা রঃ আছে । পুক্ষারণীর ঠিভগর বিস্তর জলপছ। ফুঠয়া 
চু 

কাহয়াছ। 
12স্ত খিপ্ধি পু্গ 

বুথ গরম 
! গুদেতিণন ছে 

পড়।য় সেই জলীর় ভাগ যেন শিঁচত্র কঙ্ধদোর নাস শোজা 

পাইতেছে। হংস সারগাদি মনের ঈদে পুদিন দ4 স্ফটক সান্সভ 

নিপল জলে ফেলা কারচেছে। রানু না সচচনী জপল! 

সহ কারাগুহের শিকট? ঘাটের উপর বদির কখোপকথন কগ্তে 

ল[গল। 

কারগুহছ হইতে এক ব্যক্তি হ।হাদিগকে নিশেষ লক্ষ্য 

করিভেছিল। সে আর কেহ * নহে ্ লাই । মে দেখিণ পুৃবদলের, 



১৬ বাপী তীরে । 
ক পচ শসা এস উস উজলাকএ 

ভি পল রা ০ 

রাত্রের সেই দিবামু্তি রাজকুমারী । সে এক দৃষ্টে সতৃষঃ নয়নে 
তাহাকে দেখিতে লাগিল এনং দেখিয়া! একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল 

রাজকুমারী ও তাহার সহচরী কি কথোপকথন করিতেছে তাহাই 
একাগ্র চিত্ত হইয়া, শুনিতে লাগিল । 

রাজকুমারী তাহার সহচরী,.অমলাকে জিড্ঞাসা করিল__ 
“কাল বন্দীদিগের বলি হলনা কেন জানিস ৮৮ 

অমলা। তা আমি কি জানি ?" তবে গুনেছি প্লাজার নাকি 

অন্খ করেছিল তিনি ঘেতে পারলেন ন! তাই বলি হল না। 

রাজকুমারী । বন্দীদের তবে আবার কবে বলি হবে ? 
অমলা। শুনেডি রাজ! নাকি বলেছেন যে তার এরাজ্যে 

চিরদিনের তরে থাক্তে স্বীকার না হলে কিছুদিন পরে বলি হবে। 

রাজকুমারী । বন্দিগণই বা স্বীকার হয় না কেন 2 স্বীকার 

হলেইত অব গোল চুকে যায়। একবার যখন এ ধাজ্যে এসেছে, 

না যেতে দিলে আর কি কোথাও তাহার! যেতে পার্বে ? 

অমল । তাহাদের ধশ্ম তার! ছাড়তে চায়না । 

রাজকুমারী । কিসে ধন্ম কিসে অধ্ম ঠিক কর! বড় কঠিন, 
”. রা! ছল করেও ত স্বীকার হতে পারে । আবশ্যক মত দেবতারা 
এমন কি স্বয়ং ম! ভগবতীই কত ছল পথ ধরিয়াছেন। 

অমলা। যে যা ভাল বুঝে তাই করে। যাক্, ওসব কথ! 

এখানে বল! ভাল নহে। বন্দীর! হয়ত আমাদের কথা, শুনেও 

ফেলতে পারে । 



রুদন্সিণ| | ১৬? 
ররর পা তারার ক রা নিিসিরিলাশি 
মি সস রা 

রাজকুমারী । তা শুনুকনাকেন? আমর! যা বল্ছি 

তাদের ভালর জন্যই বল্ছি। আর আমাদেরই বা তারা কি 

অনিষ্ট কর্তে পারবে ? তাহার! মাত্র চারিজন লোক বইত য় ? 

বলাই উতকর্ণ হইয়া এসমস্ত কথাগুলি শুনিল এবং রাজকুমারীর 

স্বমধুর কনিংস্থত কথা গুলি কতকটা যেন যুক্তি সঙ্গত বলিয়া 
শট 

মনে করিল। 

রাজকুমারী ঘাটের সিড়ি দিয়া নামিয়া পুক্করিণীর জল ছ্বারা ন্ট 

মুখ প্রক্ষালন পূর্বক আবার উপরে আলিয়া বসিল এবং বলিতে 

লাগিল “কি স্থন্দর পদ্দুফুল গুলি ফুটে রয়েছে । এখন সন্ধা! হচ্ছে 

আর ফুলগুলি যেন হাস্তে হাস্তে আরও ফুটে বের হচ্ছে। কি 

সুন্দর দৃশ্য । সন্ধ্যাকালের ঠাশ ফুর ফুরে হাওয়া চল্তেছে, তোর 

ভাল বোধ হচ্ছে না? 

অমলা। হা জায়গাটাও ভাল, সময়টাও ডাল। একটু 

ভাল লাগছে বৈকি? 

রাজকুমারী । তুই একট! গান কর্ন 2 

অআমল|। কি গান গাইব 2 

রাজকুমারী যা ভোর ইচ্ছা হয়। 



১৬৬ বাপা ভীরে। 
সপ সপ রা সর পট ও এ ও. এ স্পেস শস্য. (০০০০ শা শপ সস (০, রর উজ 9 2০ নি আর উর 
মর শপ লে জর 2০ ৮০ পর পদ ০০ আজ চি শ পা সপ 

অমল! গন ধরিল-_ 
গান। 

রাগিণী পুঁরবী-_তাল মাড়াঠেকা। 
"মন তোরে বাখতে নরি বশে । ০এএাশো 

ঘুরে কিবে বেড়াস্ তৃই রাত্রি দিন যার জব | 

মান ক.র কত কাজ, কাজ দেখলে পাই লাজ 

সকাল সন্ধ্যা গেলধ্বী'জে কাজে 
এই আরামের ব্যারায় আমার যাবে কোন রসে ॥ 

বাস গাকিস্, থাকিস থাকিস 
মনে মনে কালীকে ডাকিস্ 
লশ্ষ্ রাখিস্ পর কালের কাজে । 
এমন জোরে ড।কিবি যেন কালার কানে পশে॥ 

বেশ গানটি ত, আচ্ছা আম একটি গান করি শ্ুদ্ত কেমন লাগে । 

রাজকুমারী গন আর্ত করিল__ 

গান। 

ঘাগিণী কানেডা-তাল কাওয়ালি। 
“জানলো না তমি আমার কতহ ছলন]|। 
শর্রূপে অসুর কালের করিলে কি লাঞানা ॥ 

রাম রুপে রাবণ ধংশ, 
খালা নধে করলে ধ্বংশ, 
ক্ুষ্ত রূপে মারলে কংশ কি কর্ন তার বর্ণণ। ॥ 
দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালন, 
জগৎ স্ুগ্ি, স্িভি, কারণ, 
ছল বলের কন্তই খেলা দেখালে শিব ললনা। 

যেখানে খাটেনা বল পেখানে খাটাও ছলনা ॥ 



বদ ক্ষণা | ১৬৭ 
চা শি 

গান শেষ হইলে অমল] বলিল-_ 

“দেশ গানটি হয়েছে” 

রাজকুমারীর গগুদেশ লজ্জার একটু রুক্তৃবর্ণ ধারণ কিল। 

রাজকুমারী অমলাকে ধলিল-- ৮ 

“চল এখন বাড়ী চল, সন্ধ্যা হয়েছে 1৮? 

এই বলিয়া তাহারা অন্ধকারে মিশিয়া গেল আর বলাইর 

হৃদয়ও কি,ক্ষণের জন্য আঁধার হইয়া রহিল। 

রাঙ্গকুমারীর বীণা বিনিন্দিত সুমধুর ক্টশ্বর বলাঈর হদয় ন্তন্্রীতে 
অনবরত বাজিতে লাগিল, আর গানের একটি কথা যেখানে 

1টেনা বল সেখানে খাটাও চলনা ৮ তাহার মনে প্ুমঃ পুনঃ 

ব্ঙ্কার দিয় উঠন্তে লাগিল । সে কাধ্য সাধন মানসে চ্ছুল পথ 

অবন্ছলন করাই বর্তমান স্থলে লঙ্গত ও কণবা উহা স্থির করিল 

এবং কানাই, কির ও গোল্ককে তাভাব এলোভান জানাহল। 

তাহারাও রাজকুমাপীর গান প্টনিরা কিংকিহ। নুঢ হইয়াগিল 

কিন্ত্রু বলাইর মনোভাব জানতে পাঙিয়া তাহা ৫ বলাহর 

মন্ডাসলম্বা হইয়! সেই পাতাল রাজ্যের নিয় ঘানুঘার। চলিতে সপ্ত 

হওয়।শ্হির কহিল। 



দ্বিতীয় খণ্ড। 
--(০)-- 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
গেলে সস্্পততেজরড 

পাতাল রাজ্যে দাসত্ব। 

কানাই হলাই প্রভৃতি এখন পাতাল রাজ্যের তন্তর্ড্ত 
'লাজোর স্থায়ী অধিব।সী স্বরূপ বাস করিতেছে । রাজ সরকারে 

তাহদের নির্দিষ্ট চাকরী হইয়াছে । তাহারা উপরস্থ কর্মচারীর 

হুকুম অনুসারে রাজকার্া করিয়া যাইতেছে এবং অবসর মন 

রাজের সমস্ত বিষয়ের খোজ খবর লইতেছে। তাহাদের নিজ 

নিজ অস্ত্র শস্ত্ুদি তাহার! পাইয়াছে, তাহাও তাহারা আবশ্বাক মত 

বাবহার করিতেছে । তাহারা দেখিল রাজ্যে লোক সংখ্যা অত্তি 

কম। রাজ্যের লোক সংখ্যা]রদ্ধির জন্য ও অন্য স্থান হউতে 

ছেলে মেয়ে সুবিধামত বয়স্থ লোক ধরিয়া আনিয়া রাজ্যের 

অন্যর্ভ,ভ্ত করা হইতেছে রাজ্যবাসীদদের এক আশ্চর্য ধরণের 
নৌকা! আছে তদ্দার! তাহার! সাগর পার ভইয়া স্বকাধ্য সাধনে 

বঙ্গদেশে আসিয়া থাকে আর স্তুবিধা মত সযুদ্রগামী জাহাজ 

ইত্যাদি মারিয়া তাহারা ধন রত্্বও সংগ্রহ করিয়া থাকে | জাহাজ 

মারিবার তাহাদের এক স্ুকৌশল আছে। এক প্রকাণ্ড টুম্বক 
লৌহস্তস্ত আছে তাহা সমুদ্র গর্ভস্থ পাহাড়ের গায় সংলগ্ন করিয়া 



রাখা হয় তাহাতে সমুদ্রগামী জ'তাজ সব আকধিত হইয়া পাহাড়ের 

গায়ে লাগিয়া চূর্ণ নিচূ্ণ' হইয়া যায়। কানাই, বলাই, কিন্বার ও 
গোলককে অনিচ্ছাসঞ্জে ৫ এ সব কার্ধো লিপ্ত হতে য়। পূর্বেবক্ত 

ব্যড়ঙগ পণে আর একটি পোষা বাঘ ও প্রকাণ্ড সর্প রাখা 

হইয়াছে, তাহ।দের আহারধা দিয়া রাস্তা পার হইয়া যাইতে হয়। 

রাজোর অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, ইহার হরগৌরীর বাহন ও 
ভূষণ তাই ইহাদিগকে রাজ্যের রঙ্সী স্বরূপ রাস্তায় রাখা হয়। 

এশ্বর্রিক লীলাও এইরূপ যে ইহার! রাজ্যের অধিনাসীদিগকে 

সমক্তই চিন্য়া লর এবং তাহাদের কোন রূপ অনিষ্ট করে না। 

রাজ্যে ও রাস্তায় যে গা।সের আলো৷ জ্বালান তাহা বন্য পন্থা ও 

গুকাণ্ড সর্পের চাবপ্দার] প্রস্তুত করা হয়। 

কানাই বলাই এভত্ি বে কাধ্যের জন্য আমিয়াছে তাহারও 

খোজ লইন্ে লাগল এবং রাজান্ত প্রত্যেককে পুঙনুপুজরূপে 
দেখিতে লাগিল। রাজ্জাক গুরপুল্র যোগানন্দ ধলিয়া বোধ 

হল এবং সেনাপতি পুক্রকে রামতারণ ঘোষের প্ুজ ভবতারণ 

বলির অনুমান করিল কিন্ু সাহন করিয়া! ভাহাদিগকে কিছু 

বলিতে পারিল না এবং তাহাদের সঙ্গে কোন আলাপও করিতে 

পারিল না কেননা রাজ্যের ভিতর এখনও তাহারা কোন পরস্থ 

ব্ক্তি নহে। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য সুযোগ 

খুজিতে লা'গল। দিনযায় রাত আসে রাত্রি ষায় দিন আসে 

বিস্ক তাহাদের বার্সোর কোন সুবিধা হইল ন! 



১৭৩ টি ৪ দাসত্ব । 

কানাই বলাই কিস্কর ও গোলক সকলেই হত বিভাগে 
সামান্য দৈনিকের কাজ করিতেছে । সেন।পতির বড়ই কড়া 

শাসন। ছুই এক সময় তাহার শাসন ও আধিপতা তাভাদের 

নিকট নিতীন্ত অসহ্য বোধ হইত। ইতি মধ্যে একটা ঘটন। 

ঘটিল যাহাতে তাহাদের দাসত্ব কাধ্যেও কিছু উন্নতি হইল। 
এক দিন সেনাপতি মহাশয় তাহাদিগকে আদেশ করিলেন তাহার 

সঙ্গে বিশেষ কার্যে যাইতে হইবে। সে কার্যটি আর কিছুই 
নহে। তাহাদের গোয়েন্দা আসিয়। সংবাদ দিয়াছে একখানি 

জাহাজ আসিতেছে, জাহাজখানি মারিতে বাইতে হইবে । বলাইর 

শরীর অন্ুস্থ ছিল সে বলিল “আমার শরীর অসুস্থ আছে” 

সেনাপতি চন্দ্রনাথ অমনি কর্কশস্বরে বলিলেন “পরের দানত্ব 

করতে হলে শবারের প্রতি এত লক্ষ্য করলে চল্বে না, যেতেই 

হবে। তোমার ন্যায় সকলেইত ফাকি দেবার জন্য এরূপ 

বল্তে পারে। | 

বলাই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কানাই কিস্কর ও গোলক সহ 

সেনাপতির অনুগমন করিল। সেনাপতি উহাদিগকে সঙ্গে 

লওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে উহ্বারা, বন্দুক চালাইতে জানে 

তাহাদের অন্য কোন সৈনিক ৰাসে নিজেও বন্দুকের ব্যবহার 
জানে না। তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য অল্প কিছু সৈন্য সামন্তও চলিল। 

তাহার! সময় মত বাইয়! নিদিষ্ট স্থানে পৌঁছিয় সমুদ্র গর্ভস্থ 
পাহাড়ের গায়ে তাহাদের চুম্বক লৌহ স্তস্ত লাগাইল, অদূরে 



গুরুদক্গিণা। ১৭১ 
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জাহাজ দেখা যাইতে লাগিল। জাহীজখানি অনতিবিলম্বে 
আসিয়া পাহাড়ের' গায়ে ধরাস করিয়া লাগিল। জাহাজখানি 

ফরাসী জাছাজ, প্চিচরা অভিমুখে বাইতেছল.। ' জাহাজ স্থানে 

স্থানে ভগ্ন হইয়৷ গেল। মেনাপতি স্বদলে 'জাহাজের উপর 

উঠিয়া সমস্ত দ্রবা লুঠন আরম্ত করিল। জাহাজের ফরাসির 

সাহেবগণও অন্যান্য লোকসহ রাঙিমত যুদ্ধ আন্রন্ত করিল। 

উভ্ভয় পক্ষের লেকহ কিছু খত ও আহত হহল। ছুইটী সাহেৰ 

প্রত্যেকে একটি ব্যাগ হস্তে একখানি জালি বেট ভাসাইযা 

তাহাতে নামিতে উদ্ভত হইলে সেনাপতি মনে করিল তাহাদের 

হন্তস্থিত ব্যাগের ভিতর যথেষ্ট টাক। পয়সা আছে । তৎক্ষণাৎ 

সাহেবদ্ধয়ের হস্তস্থিত ব্যাগ ধরিয়া ট!নটনি আরম্ত করিল। 

দুইজন বলিষ্ঠকায় সাহেবের সঙ্গে তাঙার একাকা দ্বন্ধযু্ধে 

কুতকাধ্য না হওয়ায় সাহেনদ্য়ের টানাটাণিতে সেনাপতি জড়িত 

হইর। দেই জালিবোটের ভিতন্ন পড়িয়। গেল। একটি সাহেব 

অমনি তাড়াতাড়ি জালিবেট চাল।ইতে আরন্ত করিল। অন্য 

সাহ্থেবটি সেনাপাতকে জা.লবোতের ভিতর চাপির! ধরি! গুড়ার 

সঙ্গে বাদ্ধিয়া রাখিল। সেনাপঙ্ি স্বায জাবনের আশা পরিত্যাগ 

পূর্বক নিশ্চেউ হইয়৷ পড়িয়! রহিল। জালিবোটখানি ঢেউর 

উপর নাচিয়া নাচিয়। চলিতে লাগিল। একটি সাহেব বলিল 

*176 1859 08007700769 05000092001 679 10101) 

[06111815,৮ জাত জানরা বোধ জয় দ্য, দিগের দলপাঁতাকে 



১৭২ পাতাল রাজ্য দাসন্ব। 
টু 

পা সস তি ০ -» শা শী শী শশীশী শীট ৮5579725 

ধরিয়া আনিয়াছি। অপর সাহেব বলিল *175 01107 2 
56 008৮6 105৮ 11715 5]1181)10 11৮63 2৮01 0]0]2ত? 

ভারা তাতে কি? আমরা অনেক মুল্যবান জীবন ও জিনিষ 

হারায়েছি। 

প্রথমেক্ত সাহেব উন্ধর করিল “২০৮০৫ 1)0000- ৮5 

10010 1১0 219 60 11100 ০00 1110 10101101011 01 

(17056 701)1)6]ন 01110010018 10181000100 5০ ৯৪৪] 

1)0 21016 60 ৫0৮ 0010 01 21) (1 ৮০:10), অর্থাৎ যাক, 

এই দলপতির দ্বারা আমরা তাহাদের প্র স্থান জানিতে পারিৰ 

এবং তাহাদের সমস্ত ধন রন্তু আমরা অধিকার করিতে পারিন। 

এই ভাবে স্তাহারা কথা বাঞ্ধা বলিতে বলিতে জালিবেট চাল।ইতে 

লাগিল। নসেনপতিকে সাহেবগণ জালিবোটে আবদ্ধ করিয়। 

লইয়া গেল তদ্দা্ট বলাই বলিল “কানাই, কাজত ভাল হচ্ছে না, 
সেনাপতিকে যে সাহেব ট্রুটো ধরে নিয়ে গেল | 

কানাই । আমাদের যথাসাধ্য কর্তব্য কাজ কর! উচিত, কি 

করা যায় 2 

বলাই। এ ত আরও জালিবোট আছে, আমরা আর এক 

খানি জ।লিবে।ট লইয়। উহাদের অনুসরণ করি । 

একখানি বড় জাহজের হঙ্গে অনেক গুলি জালিবোট 

থাকে। বলাই ও কানাই আর একখানি জালিবোট লইয়া এ 

সাহেবদের বেগে জন্ুসরণ করিতে লাগিল ৷ কত দুর গিয়াছে 



খুরুদক্ষিণা। | ১৭৩ 
এ০০০০০০৭ সপ ৬৫ পা পরার শে পরশ 

এমন সময় একটি সাহেব অনুসরণকারী ভালিবোট দেহিতে 

পাইয়া বলিল “০০ ৯০৮ 79 20718071685 716 010506 

115” অর্থাৎ দেখ ঢুরাতআ্ারা আমাদিগকে অনুসরণ কহিতেছে। 

ভাপর সাহেব বলিল “[511 ?৮ অর্থাৎ ইহার্ক সত্য ? এই 

বলিয়৷ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল যে প্রকুতই একখানি জালিবেট 

তাহাদের আন্ুমরণ কবিতেছে, তখন বলিল "1, ৮৯ 1) 0৮৮ 

163 210 1)0 10101000116], অর্থাত আমরা যথাসাধা ঢেন্টা 

করি এবং আরও দজ্রতবেগে বোট চ।লাই। ত[হারা তাহাই 

করিতে লাগিল। অনুসরণকারী জ।লিবেটও গত দ্রুত বেগে 

আনুসরণ করিতে লাগিল। কান।ই বলাই আরও জো নোট 

চলাইবার আদেশ করিল। 

কি্কর দ্রাড় টানিতেছে আর গোলক হাল ধরিয়াছে। সে 

কিস্করকে ঝলিল “কিন্কর, আরও জোরে দীড় টান্ না,” কিছ্কর 

উত্তর করিল “এর চেয়ে আর কত জোরে টানা যায় ?” 

যাহা হউক সে যথাসাধ্য জোরেই দাড় টানিতে লাগিল। 

তাহাদের বোট এক এক বায় সাহেবদের বোটের নিকটবন্তা হয় 
থচ অল্পের জন্য ধরিতে পারিতেছিল না। বলাই দেখিল এ 

ভাবে তাহাদের ধর! সহজ হইবে না। সে বে সাহেব দাড় টানিতে 

ছিল তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। ঙ্থম গুলি লক্ষ্য 

ন্রষট হইয়। কাণের কাছ দিয়! চলিয়া গেল। গমনশ্ীল নৌকার 

আরোহীকে আর এক নৌকার ভারোহীর পক্ষে গুলি করা নিতান্ত 



১৭৭ পাঞচাল রাজে দাসস্ব। 
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সহজ নহে । তগাপি বলাই দ্বিতীয় বার গুলি করিল, এবার গুলি 
মস্তকে ন। লাগিয়৷ সাহেবের পাদদেশে লাগিল। সাহেব রক্তাক্ত 
কলেদরে জালিবোটের ভিতর গড়াইয়া পড়িল।- অপর 

সাহেব যে হাল ধরিয়ছিল সে দেখিল যে তাহাদের বোট আর 

দ্রতগতি যাইবার সম্টাৰন! নাই। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া 
নেনাপতির বন্ধন মোচন পর্ধবক ভাহাকে সমুদ্র মধো ফেলিয়। দিল 
সাহেব মনে করিল সেনাপতির জন্যই তত সঙ্গীয় লোক তাহাদের 
অনুসরণ করিভেছে। অতএব তাহাকে ত্যাগ করিলে তাহাদের 
অনুসরণ করিনে না। কিন্তু সেনাপতি প্রাণ ভয়ে নৌকার ডলি 
শল্তু কঠিষা ধরিয়া রহিষ্কু এনং তরঙ্গে ভাসিন্তে ভামিছে কোটের 
মঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল; সাহেব শত চেষ্টা করিয়া তাহার হা 
চাড়াইতে পারিল না। অনতিবিলন্বে কান।ই ধণাইদের বোট 
নিকটস্থ হইল এবং তাহারা ভাহাদের বোটে সেনাপতিকে 
উঠাইয়া লইয়া গন্ভুব্য স্থানে প্রস্থান করিল। সেনাপতি জীবনের 
আশা ত্যাগ করিয়ছিল। এখন তাহার দলের লোকের আশ্রয় 
পাইয়া পুনজীবন পাইল। সে মনে মনে কানাই বলাইপের প্রতি 

এবড়ই কৃতজ্ঞ হইল এবং ভ।বিল তাতারা না থাকিলে সে দিন 
-স্তাহার জীবন রক্ষা হইত না। সে প্রকাশ্যেও বলিল “তোমর! 

এ রকম চেক্টা না করলে আমি আজ বেঁচে আস্তাম না 1» 

কানাই বলাই উত্তর করিল “আমরা আপনার ভৃত্য, আমরা 
আমাদের কর্তব্য কাজ করেছি মাত্র। 

সেনাপাঁত। সকলেত এন্সূপ করে না। উপযুক্ত কর্তব্য 
কাজের এক সময় পুরস্কার ও সুখ মিলে। সে বাহাহউক 
তোমাদের এই কাজের জন্য পুরস্কীর মিলিবে। 



দ্বিতীয় খণ্ড। 

নবম পরিচ্ছেদ । 

হরগোরী উতসব। 

কানাই বলাই প্রভৃতি সৈনাপতি মহ পাতাল রাজ্যে পুনরায় 

কিরিয়। আশিয়াছে। রাজ্যের মধ্যে তাহাদের অসীম সাহসিকতা 

সাধারণ শৌধ্যবীর্যের কগা রাষ্টু হইয়া গিয়াছে । সেনাপতি 

রাঙ্গাকে বলিয়া কানাই বল|ইকে সহকারী সেনাপতি পঙ্গে 

নিযুক্ত করিয়াছে । রাজ্যে তাহাদের জন্যই এ পদ নুতন সৃষ্টি 

ছুইল। কিস্কর এবং গোলকেরও সৈনিক বিভাগে পঞঙ্গোন্নতি 

হছইল। রাজ্যের সকলেই এখন কানাই বলাইকে বিশেষ ভাৰে 

লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং সকলেরই তাহাদের প্রতি একান্ত 
গ্রীতিভাব জন্মিতে লগিল। আবার তাহাদের আচার ব্যদহার* 

সর্বজন গ্রীতিদায়ক হইয়াছিল । 

আজ চৈত্র সংক্রান্তিতে হরগৌরী উৎসব । রাজ্যের সন্ত্রস্ত 
বংশের বালক বালিকাগণও এ উত্সবে যোগদান করিয়া থাকে। 

বালক বালিকাগণ হরগৌরীর মুস্তি ও পরিচ্ছদে মহাদেবের মন্দিরের 
'লম্মুখে সন্ধ্যার পর রাত্রিতে সঙ্গীত ও নৃত্য করিয়া থাকে। 

ইহ উৎসবের এক নিয়ামত অঙ্গ। এই উপলক্ষে কানাই 
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বল।ইর রাজপুজ ও সেনাপতিপুল্র সহ অপ পরিচয়ের সুবিধা 

হইল কেন না তাহারা সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে । 
কানাই বলাই প্রভৃতি পূর্বেই অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াচিল যে 
রাজপুন্রের নাম ঘোগানন্দ এবং সেন।পঠি পুজের নাম ভবহারণ। 

কিন্তু তাহাদের গুরুপুজ্রের নাম ও রামন্ারণ ঘোষের পুজ্রের নাম 

ত অনেকেরই হইতে পারে। খয়সের সঙ্গে সঙ্গে অবয়ৰের কিছু 

পরিবর্ভন হইলেও তাহাদের অবধ্ধবের সহিত নিতাই ঠাকুরের 

পুন ও রামগরণ ঘোষের পুজ্রের অবয়বের সহিত অনেক সাদৃশ্য 

দেখা বায়। তাই কানাই বলাই আগ্রহপুর্ববক স্থবিধ! মত নিভৃতে 
তাহাদের সঙ্গে এই উৎসব উপলক্ষে আল৷প করিয়া জানিল যে 

রাজনন্দন যোগানন্দই তাহদের গুরু নিতাঈ ঠাকুরের পুজ এনং 

সেনাপতি নন্দন ভবতারণই রামতারণ ঘোষের পুজ্র। রাজা ও 

যুবরাজ উভয়েই ব্রাঙ্গণ তাই যোগানন্দকে 'রাজ। পুভ্রশ্বরূপ 

রাখিয়াছেন। সেনাপতি কারস্থ, তাই ভবতারণকে সে পুক্রস্বরূপ 

শ্রহণ কারয়াছে। কানাই রলাই আত পরিচয় দিয়া! বলিল 
ভাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাহার! তথাঝ আসিয়াছে এবং 

নুবিধা পাইলেই তাহাদিগকে লইয়া চলিয়া যাইবে কিন্তু তাহার! 

পরস্পর যে পরিচিত ইহা গোপন রাখিতে বলিয়! দিল এবং 

ব্যবহার ঈগ্রিতেও লোকে ইহা না বুঝিতে পারে সে বিষয়ে 

সাবধান করিয়া দিল। যোগানন্দ এখন ১৭ বৎসরের যুবক 

এবং ভবভারণ বয়ল্পে ১৬১৭ বৎসরের যুধক হইবাছে। 



রন; ক্িণা। | ১৭৭. 

বেগানন্দ সর্ববদা লেশা পড়ার চর্চা নিবিন্ট, ভবতাঁরণ সব 

বিষয় কিছু কিছু চর্চা করিতেছে । এই সুযোগে বলাই ও 

কানাই জানিয়। লহল যে রাঙগকুমরী, যুবরাহহ্মারী ও মন্ত্র 

কুমারী কেহই তাহাদের নিজ কনা নহে কেনন| রাজা, মন্ত্র 
ও যুবরাজ ও সেন।পতি সকলেই অবিবাহিত । মন্ত্রীও জাতিতে 
বাঙ্গণ। কানাই বলাহ 'প্রকুভই অনুমান করিল যে এই সব 

শোক ক্রমশঃ বঙগদশ হইতে এখানে আদিয়া উপনিবেশ 
করিঞাছে । মন্ত্রকন্যার বয়সও রাজকুমারীর ন্যায় ১৪১৫ 

বঙসর হইবে, নাম চঞ্চনকুমারী ।  তাহাকেও হুন্দবী বলা 

যইচ্চে পারে কিস্কু তাহার সোন্দর্যোর ভিতর চপলতা ও আত্ম- 
সুরত ন্দ্যমান রহিন্াছে। যুররজকুমারী বিরজা ১৩১৪ 

বশসর বয়,সর নাংলক।, সেও স্তন্দরী অতি সরলা বালিক| | 

তাহার সৌন্দধ্যে রাঞ্জকুমারীর গাস্তীব্য নাই অথচ মন্ত্রীকুমারীর 
চপলত| নাই । লে যেন বিণয় নত্র জড়িত একটি লজ্জাবতী 
লতা । ভাহারা সকলই এ উত্সবে শিব মন্দিরের সম্মুখে 

আসিয়াছে । বালক বালিকাগন পরস্পরের হাত ধর! ধরি করিয়া 

নৃহ্য-ীতও করিতেছে ।  রাপ্জকুমারী কিছুক্ষণ বলাইর হাত 

ধরিয়া নৃত্য ও গান করিল। পরম্পরের স্পর্শ পরস্পরের নিকট 

শ্রীতিকর ও আ'নন্দ দায়ক বেখধ হইল । যুবরাজ নন্দিনী বিরঙগা 

কানাইর হাত ধরিয়া নৃত্য ও গান করিল। মন্ত্রা কুমারী রাজ 



১৭৮ হুরগৌরী উতুসব'। . 

নন্দনের হাত ধরিয়া নৃন্য ও গান করিল সত্য কিন্তু তাহার চঞ্চল 

চক্ষু সদা সর্ববদ! বলাইর গতি বিধির উপর নিবদ্ধ রহিল। 

গান । 
জয়স্তি--একতালা 

তোমারি দ্বারে মিলেছি প্রভূ সম্ভানে দেহ বর। 

তোমারে করেছি আপন! আদার, আপনারে করি পর।॥ 

তোনারি নামের গানের বান প্লাবিত করেছে পাগল প্রাণ, 
তোমারি হাসির লহর খেলিছে ন'চিছে হৃদয় পর। 

হৃদয়ে হৃদয়ে চিরতরে প্রভূ বাঁধহে তোমার ঘর ॥ 

আঁর উৎসবের দিনে অনেকেই আত্মহারা হইয়াছে। রাজকুমারী 
ও বলাই উভয়েই পরস্পরের জন্য আত্মহারা, মন্ত্রীকন্া চঞ্চল 

কুমারী বলাইর জন্য আত্মহার! এবং যুবরাজ কন্যা! বিরজা কানাইর 
জন্য আত্মহারা । আর কানাইও বিরজার প্রতি মুগ্ধ তবে তাহার 

চিত্তের ভাব সে নিজেই ভালরূপ বুঝিতে পারে না কেননা মহামায়ার 

মু্রিটি তাহার হৃদয়ে প্রতিন্যিতই উকি ঝুকি মারে। কানাই 
বলাই উভয়েই তাহাদের চিত্তের এই প্রেম ভাবের ভিতর কিন্তু 
তাহাদের করবা কার্য বিস্তৃত হইল না । এউতসবে আরও গান 

হ্টলে। কেহ কেহ একাকীও গান গাইল। রাজবুমারী 

এক।কিনী একটি গান গাইল। 
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গান। 

রাগিণী মল্লার__তাল কাওয়ালী 

ভুলনা মনে রেখো 

ভুমি ভুল্তে পার কিন্তু আমি ভূল্তে পরব নাকো ॥ 
ভোমাকে হেরিব বলে ছুটে আসি কত ছলে। 
পলেক দেখিতে পেলে আনন্দ আর ধরে নাকো॥ 
যখন মুদিহে আখি অন্তরে তোমারে দেখি । 
এজনমে না হলেও পরজম্মে ছেড় নাকো ॥ 

গানটি শেষ হইলে বলাই চিন্তা করিতে লাগিল কাহাকে লক্ষা 
করিয়! রাজকুমারী এ গান গাইল, তাহাকে না দেবাদিদেব মহাদেব 
কে? রাজকুমারী ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইল যে সে তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া এ গান করিয়াছে। কিন্তু রাজকুমারী যে তাহার প্রতি 
এতদূর আকৃষ্ট হইবে ইহা ভাবিভেও যেন তাহার সাহস হয় না। 
যাহাই হউক বল|ই এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্বগহে ফিরিল 
শয়ন করিয়াও রাজকুসর্রীর ঘুত্তি চক্ষের মাম্নে দেখিতে লাগিল । 
রাজকুমারী সলগ্জ্রত গন্তীর বদনে গুছে ফিরিল। শয্যায় শয়ন 
করিয়া ভাবিতে লাগিল এত চেফ। করিয়াও কেন সে মুক্তি ভূল্তে 
পারি না? দিবারাত্রি কি আজীবন দাবদাহে দগ্ধ হ'তে হবে? 

রাজকুমারীর রাত্রে এখন আর ভাল ঘুম হয় নাঃ যে একটু তন্দ্রা 
আমে তাহাও বলাইর মুস্তি দার! পুর্ণ। আর যুবরাজ নন্দিনী 
বিরজা ব্রীড়াবনত বদলে হৃদয়ে যেন একটি গুরুভার বহন করিয়া 
গুহে ফিরিল, রাব্রিটি প্রেমের নীরব চিন্তায় অতিবাহিত করিল। 
আর মন্ত্রীকন্যা চঞ্চলকুমারী কি প্রকারে বলাইকে লাভ করিবে 

শাহ চিন্ত। করিতে করিতে গৃহে কিরিল। 

2 পাই সত 
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উদ্যান ভ্রমণ। 

রাজ প্রামাদের*বহির্ডাগে একটা প্রকাণ্ড উদ্ভান। নানাব্ধি 
ফলপুষ্প শোভিত লতাএবিদরড়িত বৃক্ষরাজি উদ্ভানের স্থানে স্থানে 

শোভ। পাইতেছে, সুগন্ধি বিবিধ পুম্প সকল সুবাস বিএ৫এ 

করিতেছে, অলিকুল তাহাতে ঘুরিয়া কিরিয়! মধুপান করিভেছে। 
মুদু মন্দ বায়ু বহিয়! বিবিধ পুষ্প রাশির সুগন্ধ দর্নত্র ছড়াইয়া 

দিতেছে, উঠ্ঠানের ভিতর নানা স্থানে বেড়াইবা॥ জন্য অনেক গুলি 

নতি প্রসন্ত রাস্তা আছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে কাষ্ঠ নির্দিত ও 
লৌহ নির্নদিত বেঞ্চ রহিয়াছে। ভ্রমণকারী লোক সকল তাহাতে 
অনেক সময় বসিয়! বিশ্রাম করিয়া থাকে । স্থানে স্থানে লতা 

বিজড়িত;বৃক্ষকুপ্ রহিয়াছে তাহার অভ্যন্তরে অনেকে বসিয়া 

সুশীতন বায়ু সেবনে শান্তি সুখ লাভ করিয়া থাকে । এই উদ্ভানের 

ভিতর রাক্কোর মস্থান্ত স্ত্রী পুরুষ সকল পরিভ্রমণ করিয়া বিপুল 
জানন্দ লাভ করে। সেই উদ্ভানে এক নিভৃত বৃক্ষ কুপ্তের ভিতর 

আজ কানাই বলাই ছুই ভাই বলিয়া আবান লাভ করিতেছে 



বরা ী ১৮৯ 
সপ স্রান্পাপুগা শত... . টি টিবি ৮ সপ লং আপা, সস স্পা প স্ পর উঠ মম পল শপ ই পা ভ্ক্ষ জম্ম শরির হরে এজ 

ও ক।পকথন করিতে । এখন তাহারা রাজোর ভি পদস্থ 

বাক্তি স্বহরাং আয় নর্ববত্রই তাহাদের অবারিত দার । 

কানাই বলিতেছে দীদা, এখনত গুরুপুল যোগানন্দ ও 

রামতরণ ঘোষেরপুজ ভবতারণ্র সন্ধান পাওযু গেল। গুরুপুত্র 

এখানে রাঈণনান শরূপ এবং রামতরণ ঘোর পুত্র এখানে 

সেনাপতি নন্দন স্বরূপ রহিয়াছে । এখন ইহাদিগকে নিয়া কি 

গ্রকারে দেশে ফির! যেতে প্রারে ? ভোর কি উপায় করবে ? 

বলাই । আমিও ভাই ভাবছি, সহজে যে এরাজ্য হতে 

বের হতে পারব এমনও কোনও উপায় দেখছি ন! | 

কানাই। আচ্ছা, এদের সকলকে নিয়া একবার বলে কয়ে 

সাগর স্নানে গেলে হয় না৷ ? আমাদের নৌকা রয়েছেই, সে পৌকায় 

আমর! সকলে চলির! যাইব । 

বলাই । তাকি সম্ভব ? তাতে একটু বিপদ সন্ভাবনা আছে। 

রাজকুমার ও সেনাপতি নন্দনের সঙ্গে যথেষ্ট লোক জন থাকিবে। 
চত্তর্পাশে আমাদের নৌকাও আছছে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদের 
দ্রেতগামী নৌকায় আমাদের অন্ুনরণ করিয়া আমাদিগকে অনতি 

বিলম্বে ধরিয়! ফেলিবার সম্তব। সেরূপ বঝা তত নবধান্তনক 

নহে। রর 

কানাই। তবেআর কি করা যায়? 

বলাই । এই ছে রাজ্য ভিতর একটা অরাজকতা ঘটাইচে 

পারিলে মে সুযোগে পালাইফ়। মাওয়া নাইতে পারে। 



২৮২ উচ্ভান ভ্রমন | 
(০০০০০০০০০০০ 

উপ কপ পু পর পা মস ্প 

কানাই। তাইব! কি প্রকারে ঘটাইবে ? 

বলাই। কিছুদিন অপেক্ষ! করুতে হবে, সে স্থযোগ খুজতে 
হৰে। 

কানাই । অপেক্ষা করলেই কি হবে ? ভারও ত কোন স্থৃবিধা 

শীঘ্র “য হয় এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখছি ন|। 

বলাই । চেষ্টার অপাধ্য সংসারে কি হতে পারে £. সংসারে 

চেষ্টা করুলে অ$ম্তবও সম্ভব হয়ে পড়ে। 

কানাই' কি করতে চাও? 

বলাই। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোৌকদিগকে বাধ্য কর্তে 
হবে। তার আমাদের বাধ্য হলেই রাজ্যের ভিতর একটা 

অরাঙ্তকত! ঘটান যাবে । আমরা যেরূপ।বল্ব তারা তাই করবে। 

কানাই। কথাট। মন্দ নয়। এ যেরাজকুমারী পুকুর ঘাটে 

গান করেছিল “যেখানে খাটেনা বল সেখানে খাটাও ছলনা।” 

সে কথাটা ঠিক এবং সে ভাবে না চল্লে আর বোধ হয় অনা 

কোন উপায় নাই। কণিক ও চাণক্য নাতিও তাই বটে। 

রাজকুমারীর নামে বলাইর বদন মণ্ডল একটু রক্তিমবর্ণ ধারণ 

করিল। সেও দেই কথাই মনে করিতেছিল। বল।ই উত্তর 
করিল “হ1 তাই বটে ।* 

কানাই । আচ্ছা, দুজনে মিলে দেখ! যাউক, এ বিষয়ে কি 

কর! যেতে গারে। 



গুরু ক্ষিণ!। ১৮৪ 
(রা শরির জি,» সস স্পসপিশ ১০ যো লা ৬৯ স্পস্ট তিথি স্ব শপ জিপ গল জা শপ ৩ শপ জপ আত পা) ৯ পপ 

এইরূপ দ্বভাই'কখেোপকখন করিতেছে । এদিকে উদ্যানের 

অপর এক প্রাস্তেংঅ|র একটি নিভৃষ্বকুঞ্জের ভিতর ঘুবরাক্চনন্দিনা 

বিরজা ও মন্ত্রীনন্দনী চঞ্চলকুমারী এসিয়া কগোপকথম 

করিতেছিল। * 

বিরজা। কাঁনাই বলাই কিন্তু খুব সুন্দর ছেলে। এ ছুজনের 

মধ্যে আবীর কানাই বেশ ছেলে। 
চঞ্চলকুমারী | তুই বলিস্ কি? কানাই কি বলাইর চেয়ে 

নুন্দর বলাই কানাই অপেক্ষ। শত গুণে স্বন্দর। যেমন তার রং 

তেমন চক্ষু, তেমন কপাল, ভেমন ভ্রু তেমন হাত, পা, তেমন, 

গরণ, তেমন চলা । ভেমন কি তোর কানাইর, কানাইর ব্ণটাত 

শ্যমমবর্ণ কালো বললেই হয় আর বলাই কেমন মোণার মত গৌরবর্ণ। 

নিরজা | কানাইর যেরূপ নধর কোমল মুর্তি ভোমার,.বল।ইর 

কি সেরূপ ? 

চঞ্চলকুমারী | বলাইর কি মধুর কণ্টম্বর আর তার ঘেঃন 

রূপ তেগি বুদ্ধি ও শল্তি। সে না থাকূলেত সেনাপতির প্রাণই 

রক্ষা] হত না। 

বিরজা। তা যাই বল তোমার বলাইঈর উপর কিন্তু 

রাজকুমারীর দৃষ্ঠি পড়েছে তাকে তুমি আর পাচ্ছনা। বলাইরও 

বাজকুমারীর গুতি অনুরাগ যথেষ্ট। উভয়ের হাবভাবে বিস্ত 

এবূপই ঠেকে। 



১৮৪ উদ্যান জমন | 
এস সবার, সমস পপ, ০৪৮ আত হস কপ লস পপ শত পি আপ বি শি পপ ৯. এগ জু পচ পদ জু শি ক আসে ক্ষ লে এল | শব ০৬৯ প্প্র পেশ | শী শী স্টপ ৯ 

শপ সপ শপ স্পস্পপর আপ স্টক ৯ সতত ৮ ভাজ পত্র | সপ পে সপ পি পপর জপ আস সস এ সপ সস সপ আপ সপ শপ শা কপ স্পা কী আর 

চপ্চলকুমারী । রাজকুমারী কি আনান সাপে চতুর!লীতে 

পের টঠনে 2 দেখে নিস্ গামি সব খেল ভেঙ্গে দিব বলাইকে 

আমারই কর্ন । 

বিরজা। পাধ়লেত হয়। 

চঞ্চনকুমারী। দেখে নিদ । আমি এক মভলন এটেন্চি 

আনাদের বাড়ীতে এক নিমন্ত্রণ দিব তাগাতে তুই মার্দি কানাই 

বলাই আর আমাদের সবখয়লী ছুই'একটি নেয়েছলাক গাক্বে 

রাজকুগারীকে কিন্তু বল। হবে না। আনর| ছুঙ্গনে নাচ গানে 
ছুজনকে ম্জিয়ে দিন কেমন, ধূলিস্ কি? 

পিরজা। মতলনটা মন্দ নম কিন্তু আনার ভাই/ুবড়ই লঙ্জ! 

করবে। 

চঞ্চলকৃমাবী | লঙক্| করলে চল্বে কেন? মনের মত 

মানুয পেতে হলে. একটু সান কর! চাই। 

বিরজা। তা ভাই আম পার্ব না, ভুমি ভাই যা ইচ্ছ। কর্তে 

পর। 

চঞ্চনকুমারী । তোর আমাদের সেখানে নিমন্ত্রণেযেতে হবে, 

চের হয়ে শামি সপ বলে কয়ে দিব। 

বিরজ। | আন্ছ, যাৰ | 

ভ২পরে উভয়ে ভব! হইতে প্রহ্থান করিল 



ছিভায় খণ্ড। 
কাকি 

একাদশ পরিচ্ছেদ। 

৬ 
চি 

মন্ত্রী ভবনে নিমন্ত্রণ। 

পুর্ব পরিচ্ছেদের উল্লিখিত কয়েক দিন পরেই মন্ত্রীভৰনে মন্ত্রী" 

কগ্য। চঞ্চলকুনারীর আয়োজনে এক নিমন্ত্রণের উদ্ভোগ হইল। 

তাহাতে রাজা, রাজকুমারা ও রাজকুমার ঝ| যুবরাজের নিমন্ত্রণ 

হইল না। যুবরাজ কন্য। বিরজা, কানাই বলাই ও অগ্যান্ত কতিপয় 

সম্্রান্ত ব্যাক্তির মাত্র সেবানে নিমন্ত্রণ হইল। বুদ্ধিমতী রাজকুমারী 
জ্যোতিশ্ময়ী এসংসাদ শুনিয়! মন্ত্রীকন্ঠ।র দ্ুরভিসাঁন্ধ অনুমান করিল 

কিন্তু সে ইহার প্র“হবিধানের কোন উপায় অবলম্বন কর! যুক্তি 

সঙ্গত মনে করিল না। কেনন| বলাইর মনের ভাব সে কিছুই 

অবগত নহে কেবল সময় সময় মনে হয় যে, সে যেন তাহার প্রািই 

আসক্ত কিন্তু সে অনুর মাও । বিশেষ সে মনে করিল মা কালী 

তাহার নিজের অদৃষ্টে যাহা লিপিয়াছেন তাহাই হুইবে সে নিজে 

কেন অন্যের সখের কণ্টক হুইবে। 

মন্ত্রীর প্াণাদটি একটি বিবিধ সাজ সঙ্জায় পরিশোভিত সুর্ম্য 

হর্্দ( তাহার প্রকোষ্টে প্রকো্টে গ্যাসের আলে! জ্বলিতেছে 
সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এক প্রকাণ্ড একোঞ্টে বসিয়াছে। 



১৮৬ মন্ত্রী ভবনে নিমন্ত্রণ! 
পা নস আস 

৮8 (সস 
সপ্ত 
পপর ওরশ পা স্ পপ ৯ পপ পা সপ পা 

নাচ গান হইতেছে । সে দেশের প্রথা এই যে সন্থ্ান্ত রমণীগণ 

নিজেরাই উত্সব উপলক্ষে নাচ গান করিয়া থাকে । তাই মন্ত্রী- 

কন্যা চঞ্চলকুমারী ও যুবরাজ নন্দিনী বিরজ! নাচ গান করিতে 

প্রস্তুত হইল। যুৰরাজ নন্দিনী বিরজাত ইহাতে কোন প্রকারেই 

স্বীকৃত ছিল না কিন্ত তদ্দেশীয় প্রথানুযায়ী বর্তমান স্মলে তাহার 

স্বাভাবিক লঙ্জ! কিছুক্ষণের জন্ম অপসারিত করিতে বাধ্য হইল, 
বিশেষতঃ মন্ত্রীকন্যা চঞ্চলকুমারীর প্ররোচনায়ও সে কিছু 

উত্তেজিত হইয়া। একার্ষ্যে যোগদান করিল। তাহাদের একটি 

গান এই রূপ ২ 

গান। 

ব্রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী--তাল কাওয়ালী। 

ডেকেছি বধু আজ তোমায় দেখ্ব প্রাণ তরে। 

(তোমার) মধুর মূরতি খানি একে রাখিব হি মাঝারে ॥ 

তোমায় বড় ভালবাসি তাই তোমায় দেখতে চাই, 

তুমি দেখতে চাও বা না চাও আমিত ভাবিনা তাই, 

তোমার ছবি খানি হৃদে রেখে পু্জুব তোমায় প্রাণ তরে । 
কওহে কথ! ঘুচাও ব্যাথা ওহে আমার প্রাণের আলো, 

ভালবেসেই স্বখী ইব যদিও না বাস ভাল, 

জনমে জন”ম আমিস্াছি ভাল বাসিবার তরে। 

_ সেনাপতি অল্ল ব্যস্ক যুবক॥ সে এ গান শুনিয়া বড়ই আমোদ 
পাইল। সে ভাবিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াত এ গান হইতেছেনা? 



কানাই ভাবিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াত এ গান হইতেছিল না ? 

তারই বাসম্তবকি ৪ তাহাকেত যুবরাজকুমারী তাহাদের নিজ 
ভবনে কি অন্যত্রও এরূপ কোন ঘটন| শ্জন করিয়া গান 
শুনাইতে পারিত। যাহ! হউক সে বিমুগ্ধচিন্তে যুবরাজ নন্দিনী 
বিরজার ত্রীড়াজনিত আরক্তিম মনোমুগ্ধকর বদন মগুলের প্রতি 
অনিমিষ নেত্রে চাহির। রহিল। কিন্তু মহামায়ার অনুপম মোহিনী 

মুর্তি যেন তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে সময় সময় জাগিতে লাগিল 
এবং তুলনায় মহামায়ার বালিকা ম্থলভ সরল মধুর ঘুক্তি খানিই যেন 
ভাল বলির বোধ হইতে লাগিল। বিরজ! লজ্জাবতী বিছাল্পতিফা 

আর মহামারা উদ্্বল স্ব্ননত। বলিয়া! তাহার ধারণা হইতে লাগিল । 

বিরজা ও চঞ্চলকুমারী আবার গন ধরিল। 

গান। 

রাগিণী মালকোষ--তাল আড়াঠেক]। 

লখ| (আমি) তোমায় পরাণ সপিব। 

তোমার চরণে এ জীবন লটাব ॥ 

তুমিহে নিঠুর অতি চাহে অধীনা প্রতি, 
বারি বিনা আজীবন কি শুকাইব ? 

রূপ গুণ নাহি মোর, হৃদয় প্রেমেতে ভোর, 

ভুমি মোর 'মনচোর, তবকরে প্রেম ডোর বাঁধিব। 

তোমার জীবন সাথে মিশিয়ে পরাণ তাতে, 
দিব।নিশি হেসে খেলে স্থুখে কাল কাটাব» 



১৮৮ মন্ত্রী ভবলে নিমন্ত্রণ । 
হস্ত শে পর শর ৬৭ আপ পপ সস 

এইরূপ আরও কত গান হইল। তংপরে তদ্দশীয় প্রথান্ুসারে 

পুরুষ রমনী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্যগীত আরস্ত করিল। 
মন্ত্রীকন্য| চঞ্চলকুমারী বলাইর হাত প্বরিল এবং যুবরাজ নন্দিনী 
বিরজ! কানাইর হাত ধরিয়া নৃত্যগীত আরম্ড করিল। এসময় 
চঞ্চলকুমারী ও বিরজার হাদয় আনন্দে উৎফুল্ল, শবীর রোমাঞ্চ 

| ীনাইও যেন কথঞ্িত সে ভাবে অনুপ্রাণিত । 

গান হইলে সকলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য সময় পাইল। 
সেই সময় চঞ্চলকুমারী বলাইর হাত ধরিয়া এক নিভৃত কক্ষে 

প্রবেশ করিল। বলাইকে এক সুসজ্জিত পালস্কের উপর 
পবেশন করাইয়! নিজেও তৎপার্থে উপবেশন পূর্ববক বলাইকে 
বাতাস করিতে করিতে বলিতে লাগিল । “আপনার! এদেশে যে 

প্রকারেই হউক এসে পড়েছেন কিন্তু ফিরেত আর যেতে পারবেন 

না, আজীবন এদেশে কাল কাটাতে হবে। বলাই বিনত্র ভাবে 

উত্তর করিল “হ। তাইত দেখছি । * 

চঞ্চলকুমারী। আপনাদের নিজ দেশেত আর ফিরে যেতে 

পারবেন ন! তবে এখানে জীবন কাটাবেন কি করে ? 

বলাই। কেন? এভাবে চাকরী করে, কাজ করে। 

চঞ্চলকুমারী ৷ (হাস্য করিয়া বলিল) তাও কি সম্ভব ? বিয়ে 

করবেন না? এখানে সংদার ঘর করবেন না? চেষ্টা করে যে 
আপনাদের দেশের সমস্ত ভুল্তে হবে। 



গুরুদক্ষিণ। | ১৮৯ 
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বলাই নিম্মিত ও সন্দেগ্বহৃদয়ে মন্ত্রী কন্া। চঞ্চলকুমারীর মুখের 

দিকে ক্ষণেক তাকাইয়াই তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিল। 
তখন তাহার মস্তিষ্কে হঠাৎ একটি ভাবের উদয় হইল। এই 
চঞ্চলকুমারী দ্বারাই রাজ্যে অরাজকতা স্থটি করা যাইতে পারে। 
হঠাৎ প্রকাশে কিছু ন! বলিয়। বলিল, “আমাদের দেশের সমস্ত 
চেষ্টা করে ভুল্তে হবে কেন? ভগবানের নামে এখানে কাজ 
করে যাব, ভাতে বদি দেশের সমস্ত ভুলে যাই. ভার সঙ্গে কোন 

কথ! নাই।” 

চঞ্চলকুমারী । আপনি এখানেত এপর্যন্ত বিবাহ করেন নাই 

দেশে করেছেন কি ? রানা 

বলাই। না আমর! দুভাই কেহই এপর্যন্ত বিবাহ করি নাই। 

চঞ্চলকুমারী। ( হাসিয়! ) তবে আর দেশের মায়া কেন ? 

এখানে বিয়ে করে ঘর গৃহস্থি করে ফেলুন । 

বলাই। আমর! বিদেশী লোক, আমাদের কাছে এখানে কে 

আর মেয়ে বিয়ে দিবে ৪ 

চঞ্চলকুমারী। আমরাওত আপনাদের ন্যায় বিদেশী, বাপ ম! 

মনেও নাই, শুনেছি আমাকে ছোট বেলায় এরা ধরে এনেছে । 

বলাই । ( আশ্তর্য্যাদ্বিত হইয়া ) রাজকুমারীও কি নেরূপ 

অপহৃতা হয়ে এখানে এসেছে? চঞ্চলকুমারী রাজকুমারার 

নামোল্পেখে কিছু বিরক্তি বোধ করিল। যাহা হউক সে উত্তর 



১৯০৩ মন্ত্রী ভবনে নিমন্ত্রণ | 
নি উস ্িসপ উস 

করিল, আমি, রাজঝুমারী, যুবরাজকুমারী সকলকেই এরা চুরী 
করে এনেছে। 

বলাই । “তা আমদের এমনি সৌভাগ্য হবে নে এখানে 
আমাদিগকে কেহ মেয়ে দিবে ।” 

চঞ্চনকুনারী। কেপ, ইচ্ছ! করুলে আমাদের মত মেয়েও 

বিয়ে কর্তে পারেন। 
বল।ই। -আনরা যে উচ্চ ত্রাঙ্ীণ বংশের লোক পে রকম 

উচ্চ বংশের মেরে ভিন্ন বিয়ে কর্ব না । 
চঞ্চল চুমারী। আমরাও ব্রাঞ্ধণ এবং আমার পি এখানে 

পদ | 

বলাই। আপনিত আর রাজকুম।রী নন্। এখানে বিবাহ 
কর্তত হয়ত রাজকুমারীর ন্যান্ উচ্চ বংশের মেয়ে বিবাহ করিব। 

চঞ্চলমারী। রাজ! ও রাজকুম[রীত আমাদের হাতের মধ্যে 
তাদের নিজেরত কোন ক্ষমতাই নাই । | 

বলাই। (তবক্রু কট'কে ) তবুন্ তাহার! রাজাও ব।জকুণারী 

সর্বাপেক্ষা বেশী সম্মান পেয়ে থাকে। দে পদেরও ত শ্রেষ্ঠ 
গৌরব রয়েছে। 

একথ! শুনিয়া চঞ্চলকুমারী ক্রুকুটি পুর্ববক তথ! ইইতে উঠিয়া 
গেল ইহাতেই রাজ্যে অরাজকতার বাজ রোপিত হইল । 

ভোজনান্তে সকলে স্বন্ব স্থানে গ্রচ্থান করিল। যুবরাজকন্যা 

বিরজা, চঞ্চলকুমারীর কাধ্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াছিল কিন্তু 
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সপ 
নি 

সে তদ্রপ করিতে সাহস পার নাই। সে এক গার্ে বসির 

বিমুগ্ধ ও সলজ্জিত নয়নে মাঝে মাঝে কানাইকে দেখিতে লাগিল । 
মন্ত্রী-নন্দিনী চঞ্চলকুমারী নিরাশ চিত্তে রাঁত্রতে শরন করিয়া 

কি কর্তব্য তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল । 

“কি প্রকারে বলাইকে পাওয়া যায় । রাজত্ব অধিকার কর্ধে 

ন|! পারলে তাকে পাওয়া কঠিন কেননা রাজকুমারী এক জন 
বিষম প্রতিছ্ান্দনী। যে প্রকারেই হউক রাক্তত্ব অধিকার কর্তে 

হবে। রাজত্ব অধিকার কর্তে হলে সেন।পতিকে হাত কর্ডে 

হবে। যুবপ্লাজ্ঞকে বশীভূত করা যাবেনা কেননা সেও একজন 

রাজ্যাকাঙক্ষী। ্মাজ্যের প্রধান প্রধান লোবদিগকে বশীভূত 
কর্তে হবে এবং প্রধান সামস্তদিগকে অধীন করতে হবে।” 

মন্ত্রী কন্যা চঞ্চলকুমারী সমস্ত রাত্রি অনিদ্রিভ অবস্থায় এ 

বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া! তারপর দিবস হইতে কার্যে ব্রতী 

হইল। কানাই বলাই রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক বশীভূত 

করিতে চেষ্টা করিতে-লাগিল। কিন্তু তাহাও ময় সাপেক্ষ । 

কাজেই কিছু দিন এভাবে চলিয়া গেলে তাহার! তাহাদের 

কার্য্যোদ্কারের বিশেষ কিছুই করিতে পারিল ন[। 



দ্বিতীয় খণ্ড । 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 

--8(0)$-- 

চন্দ্রশেখর দর্শণ | 

পুনেবান্ত, ঘটনার পর পরায় এক বশসর অতীত হইয়া 

গিয়াছে । কানাই বলাই রাজ্যের পদস্থ ও সন্ত্রস্ত লোকদিগের 

প্রিরপাত্র হইয়া উঠরাছে। তাহাদের সৌজন্য ও সদ্যবহারে 
রাজ্যের সকলেই তাহার্দের প্রতি সন্তন্ট। এদিকে মন্ত্রীকন্যা 
চঞ্চলকুমারীও লোক জন বশীভূত করিয়৷ মন্ত্রীকে রাজপদে 
প্রঠিষ্ঠিত করিতে চেস্টা করিতেছে এ বিষয়ে সেনাপতি চন্দ্রনাথই 
তাহাদের প্রধান সহায় সেনাপতি ও মন্ত্রী চঞ্চলকুমারীর 

প্ররোচনায় এবং উচ্চ পদমর্ধ্যাদা লাভের বশবর্তী হইয়া এ 
কার্যে ব্রশ্ী হইয়াছে। রাজকুমারী জ্যোতি্ায়ী ও যুনরাজ- 
কুন[রী বিরঙ। নারবে স্থায় স্বীয় প্রেমের আগুণে স্বলিতে ছিল। 

কিন্তু কাহারও অভিলাষ পূরণের কোন স্থযোগ ও সন্তানন৷ 
হইতেছে না। শিব চতুর্দশীর দিন নিকটস্থ হইল। রাজা ও 

যুবরাজ উভয়ে স্বীয় স্বীয় পালিত কন্যা সহ চন্দ্রশেখর তীর্থে 

যাওয়ার উদ্যোগ করিলেন। চট্টগ্রামের চন্দ্রশেখর অতি পৌরাণিক 
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ও প্রসিন্ধ তীর্থস্থান । দেবাদিদেৰ মহাদেব সেই তীর্থের 

অধিঠাত। দেবতা । রাঞ্যে মহা ধূম ধাম পড়িয়া গেল। রাজা, 
রাজপুক্র ও কন্যা সহ যুবরাজ তণকন্য। বিরজ! সহ কতিপয় 

সৈন্য সামন্ত নিয়া তীর্থ যাত্রা! করিলেন। রাজা ও যুবরাজ 
এ উভয়েরই আদেশ মত কানাই, বলাই, কিস্কর ও গোলোক 

তাহাদের সঙ্গে গেল । তাহাদিগকে এখন সকল কাজে দরকার 

হয়। রাঙ্জো মন্ত্রা ও সেনাপঠি রাজ্য রক্ষার্থ রহিল। সীতাকুণ্ডে 

চন্দ্রশেখর পর্বতের সম্মুখে প্রত্যেক বশসর শিব চতুর্দশী 
উপলক্ষে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। রাজা ও যুবরাজ 
তশ সমভিব্যাহারী লোক জন সহ সীহাকুণ্ডে যথা সময় পৌছিলেন। 

বেলা বাঁসম্বানে, তীর্থস্থান লোকে লোকারণ্য। পাশ্াগণ যাত্রী 
ধরিবার জগ্য অতিশ ব্যস্তঃ পুলিশগণ, সাহেব ও সার্জন প্রস্তুতি 

শান্তি রক্ষা করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত । জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট, 
কালেক্টার সকলেই সেই মেলাস্থনে শান্তি রক্ষার জন্য উপস্থিত। 

রাঙ্গা ও যুবরাজ যখারীতি শন্তুনাথ, আদিনাথ প্রভৃতি দর্শন 

করিলেন। তগুপর সহস্রধারা দর্শন ও তথায় স্নান করিতে 

গেলেন। সহত্রধারা শগ্ডনাথের বাড়ী হইতে ৩৪ মাইল দূর 
হইবে। সে স্থানটি একটু জঙ্গরের ভিতর, লোকালয় তথা হইতে 

১1২ মাইল দূর হইবে। অত্াচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে শত 
সহজ ধারায় ক্ষটিকের সদৃশ স্বচ্ছ নুনির্মল বারি অবিরাম 
পড়িভেছে, কেখ। হইতে সে জল আসিহেছে কেহই বলিতে 



১১৫ চন্দরশেখর দর্শন | 
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পারে না। লোকে দেখাদিদের মহাদেবের নামে সে জাল সন 

করিয়। পরম পুলকিত হয় ও অতি তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। 

সে স্থানটি নির্ন অথচ অতি মনোরম এবং পবিত্র ভগবত ভক্তি 

উদ্রেক করে। রাজা, যুবরাজ সঙ্গীয় সৈন্যসামস্তাদি দুরে লোকালয়ে 
রাখিয়। স্বীয় স্বীয় কন্য! ও রাজপুজ যোগানন্দ এবং কানাই ব্লাই 

কিস্কর ও গোলককে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে স্ানার্থ পৌছিলেন। 
রাজনন্দন, রাজকুমারী ও যুবরাজ নন্দিনী স্নান সমাপনান্তুর বস 
পরিবর্তন পূর্বক এক স্থানে দঈাড়াইয়৷ রহিয়াছে রাজা ও 
যুবরাজ স্লান করিভেছেন, কানাই বলাই কিন্কর ও গোলক সশস্ে 
দাড়াইয়া৷ তাহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে এইরূপ সময় 

জঙ্গলের ভিত্তুর হইতে ফিরিঙ্গি সার্জন সাহেব বন্দুক হস্তে বাহির 

হইল। সে রূপলাবণ্যময়ী যুবতী রাজকুমারী ও যুবরাজ 
নন্দিনীকে দেখিয়া আনন্দোৎফুল্প চিত্তে বলিয়! উদ্িল__ 

“ড০1]; 8. 8১০৫6, 10919 81৪. ৮০ 3106 0০০ 

০008 180195 “হে রোগ সাহেব, এখানে হুন্দর দুইটি যুবতী 
স্রীলোক রহিয়াছে ।” অমনি রোগ সাহেব জঙ্গল হইতে বাহির 

হইয়া বলিল “01 598১] 89০% ,*"আমি দেখিতেছি সত্যই” 

প্রথমোক্ত সাহেবটার নাম 71000, সে বলিল “[,9 183 
08600 17010 01 606209১ 026 007 68011, 11105 01017) 

0৪] €0০0 6200051061৮ আমর! এক এক জনে এক একটি 



গুরুদক্ষিণা। ১৯1 

মেয়েকে ধরে নিয়ে যাই তাহার। আমাদিগের স্বন্দর ভোগের 

জিনিষ হইবে।” 

রোগ সাহেব বলিল 4]10)61) 101 05100816113) 

তাহলে আমরা সন্বর করি। তাহার! রাজ কুমারীও যুবরাজনন্দিনীকে 
ধরিয়। লইয়া যাইতে উদ্যত হইল । সাহেব দুটি জাতিতে ফিরিঙ্ি। 

কানাই বলাই ইংরাজি জানিত, সাহেব দুইটির কথা শুনিয়া, ভাব 

গতিক লক্ষ্য করিয়া তাহাদের কুমন্তলব বুকিতে পারিজ, তাহাদের 
সম্মুখে আশুলিয়া দাড়াইল, সাহেব দুইটি কানাই বলাহকে লজোরে 

ধাকা মারিল কিন্ত্র সরাইতে পারিল না; তখন পরস্পর হস্ত যুদ্ধ 

আরম্ভ হইল, তাহাতে ও কুতক।ধ্য না হওয়ার উভয় সাহেবই গণ 

ছুড়িল কিন্তু ব্যস্ততা প্রবুন্ত গুলি কান|ই বন্দাইর গাত্র স্পর্শ 
করিল না তাহাদের কাংনর কাছ দিয়া শন্ শন্করিয়! চলিয়া গেল। 

কিন্কর ও গোলক সাহেবদের পৃষ্ঠ দেশে লগুড়াঘাত কগিতে 

লাগিল। (৮৮191) উইকেড সাহেব মারের চে!টে অজ্ঞান হইয়া 

পড়িয়া গেল আর (1১০719) রোগ সাহেব দৌড়াইয়! পলায়ন 

করিল। এইরূপ ঘটনা দৃষ্টি করিয়া রাজা ও যুবরাজ অবাক । 

তাঁহারা সঙ্থর সমান সমাপনান্ডে বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন। 

রাজকুমারী ও যুবরাজ নন্দিনী ভয়ত্রস্ত হইয়া দীড়াইয়া কদিতেছিল। 

উতিনাধো (1.৮) রোগ সাহেব অনেক পুলিশ ও সার্জিন 

সাহেব সঙ্গে করির! ফিরিল, উভয় পক্ষে মুল পাগ্রাম উপস্থিত 



১৯৬ চন্দশেখর দর্শন 
শসা রর! এ পপর ১ এ, 

পা ৭ সর, ৪০ ৮ পপ ০ চ্পশস্পপরপার 

হইল। কানাই বলাই ও কিন্কর প্রভৃতি ক্ষিপ্র হস্তে উহারা দূরে 

থাকিতেই গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল, দুই চারিজন$পুলিশ ও 

সার্জন গুলি খাইয়! ভূমিসাৎ হইল । কিস্কর প্রত্ৃতির সঙ্গে ঢাল 
ছিল কাজেই বিপক্ষের গুলি তাহাদের শরীর স্পর্শ করিতে পারিল 
না। রাজা, যুবরাজ ও তাহাদের কন্যাছয় ও রাজকুমার 

ভীতান্তঃকরণে কিংকর্তব্যবিমুড হইয়া হুঙ্গান্তরালে দাড়াইয়া 

রূহিলেন। পুলিস ও সাহেবপক্ষ রূণে ভঙ্গ দিল। (য10190) 

উইকেড সাহেব ইতিমধ্যে জ্ঞান লাভ করিয়া দৌড়াইয়া পলাইল। 
তশুপর রাজা, যুবরাজ, ক.নাই, বলাই প্রভৃতি সকলে অনতিবিলম্বে 

ভাহাদের সঙ্গীয় সৈন্য সামস্তের সহিত মিলিত হইয়া গন্তব্য স্থানে 

প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে রাজ! ও যুবরাজ কানাই, বলাই 

কিস্কর ও গোলককে মনে মনে ও প্রকাশ্টে যথেষ্ট ধন্যবাদ 

করিলেন আর রাজকুমারী জেটাতির্শ্ময়ী ও যুবরাজকুমারী মনে মনে 

ভাবিল কানাই প্রভৃতি তাহাদের সঙ্গে না থাকিলে তাহাদের 

জীবন, মান সমস্ত আজ নষ্ট হইত। এই ঘটনার পর হইতেই 

কানাই বলাই রাজ! ও যুবরাজের প্রায় নিয়ত সঙ্গী হইয়! পড়িয়াছে। 

এবং রাজকুমারীও যুবরাজনন্দিনী বিরজারও তাহাদের সহিত কথ 

বার্তা বলিবার যথেষ্ট স্থুযোগ ও স্থবিধা হইয়াছে । 

অনেক দিন যাব দেশের কোন সংবাদ না পাওয়ায় কানাই 

ৰলাই নিতান্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন, তাহাদের মাতা পিতা ঠাকুরমা 

গুরুদেব কিভাবে আছেন কিছুই জানিতে পারিতেছে না 



গগন ক্গণ। | ১৯৭ 
[ররর পপ সপ ৯ ও শপ ক সা ররর এ ও 
প্যাক পপ সী আপ প৯ সদ, ডি এ পা এ 

আর বিশেষ তাহাদের গুরুপুজ যোগানন্দ ও রামতরণ ঘোষেব পুজ্ঞ 

ভবতারণের যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাও দেশে জানান 

আবশ্যক। তাহাদের নিজে-দর জগ্যও সকলে উদ্ধিগ্র রহিয়াছে 

তাই তাহারা একখানি চিঠি নিতাই ঠাকুরের নামে অপর খানি 
শ্ামলালের নামে এই দুই খানি'চিঠিতে সমস্ত বিবরণ লিখয়! 

ডাকে দিল আর কোন চিঠি আসিয়াছে কিনা দেখিবার ডন্য 

কিন্কর ও গোলককে সাগর, মেলা স্থানে পাঠাইল। গোলক 

ও কিস্কর দুজনে পরে পাতাল রাজ্যে যাইয়।৷ |হাদের সঙ্গে 

মিলিত হইবে তাহাদিগকে এইরূপ বলিয়। দিল। 



তৃতীর খণ্ড। 

পে 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

(৪০৩০০ ০উতিনে 

হাস পা তাল। 

সন্লকারী হাসপাতালে রমনী. রোগীদিগের যে পৃথক কাদরা 
রভিয়াে তন্ধাস্থিত একটি কামরার ভিহর একটি সালেক গোগ 

যন্ত্রনায় গড়িয়া ছট ফট করিতেছে, মাঝে মাঝে চীকার করিতেছে 

সময় সমর বা উন্ম।দের শ্যার গান ক'গতেছ। এ কঠিন রোগগ্রস্য 

বিধঝ| রমণী আর কেহ নহে আমাদের পূর্ন পরিচিত কেবলার মা 

তাহার প্রথমনাগর ব্রজকিশোর যে ঙাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 

যায় তাহার পর আর সে তাহার নিকট আসে নাই। কিছুদিন 
কেবলার ম! যখন অপেক্ষা করিয়া দেখিল্ যে ব্রজকিশোর 

আদিল না তখন সে যখন যাকে পায় তাকেই নাগর জুটাইয়া ঘর 

করিতে লাগিল । এই ভাবে তাহাদের নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন্র 

ংস্থানও করিতে লগিল। ফল এই দাড়াইল যে দারুন দিফিলিস 

বা গরমির ব্যারাম আসিয়া তাহার দেহ একেবারে অচল করিয়া 

ফেলিল। নাগরগণ সরিয়া পড়িল স্থৃতরাং সে বাধ্য ভইরা! হাস 

পাতালে আশ্রয় নিল। কেবলার মা গান করিতেছে 



গুরুদশ্শিণা | ১৯৯ 
শপ শা 
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কেবলার মার গান। 

গান । 

বাউলের সুর। 

এবার রোগ ধরেছে সিফিলিসে, 

প্রাণ আর বচে কিসে। 

ধন্মে দিয়ে জলাগ্তলি করেছি অনেক কেলি, 

এখম মরি জ্বালায় জুলি বাতের রসে নিষে। 

আজ গন্ধে কানে কেউনা আসে দূর থেকে সব দেখে হাসে 

মাঁগর যে আজ কোথায় আছে পাইনে তার দিশে। 

এইকূপ সময় সিভিল সাঙ্জন সাহেব, এসিক্টাণট সাঞ্ডন ডাক্তার 

এবং ধাত্রী প্রভৃতি আসিল, ডাক্তার পাহেব বলিল “চুপ রাও বেটি 
গান মৈশ কর।” 

কেবলার মা । কেন সাহেব, আমি মনের খেদে গান গাই 

ভাতে একটু স্থখ পাই । 

ডাক্তার সাহেব। এ জায়গা গানের জন্য নহে টুমি এখানে 

গান কর্টে পার্কে না। ূ 

কেবলার মা। তবে আমাকে সাহেব সারিয়ে দেও আমি 

আরাম হয়ে এখান থেকে চলে য়াই। 

ডাক্তার সাহেব। সে ভনেক দেরী হবে, এসিহটান্ট সার্ডলনের 

প্রাত [যা এ০১ 16 তি 8 চাটি 10970605201 



১০৩ হাস পাহাল। 
শি... পি 
সপ ০্ক০০০স্্প্্্্স্্্্স্স্প্স্স্অন স্পা সস ০ শি সপ পে সা 

সা 

000])11015690 0988 04 850101119 অর্থাৎ ইহার অঠি জটিল 

অত্যাচ্র্ষ। মিফিলিল বারাম। 

এসিন্টয।ণ্ট সার্জন ডাক্তার ॥& 100 $০0 21৮) 60 7716 

90097%601), অর্থাৎ ভূমি কি ইহাকে অস্ত্র করিতে চাও ? 

ডাক্তার সাহেব । 0 5০৪, ০8117015210 2৮ 518 

1007091)৮ অর্থাৎ ইহা নিশ্চয়ই এবং এইমুহতে। 

এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন ধাত্রীকে বলিল-_ 
“ওকে বুষ্বায়ে বল যে আনর! উহাকে অস্ত্র করিতে চাই।” 

ধাত্রী। ওগো এরা এখন তোমাকে অস্ত্র করবে এখন একটু 

ঠিক,হয়ে গেকো। 
কেবলার মা । কি বলছো, আমাকে অন্ধ্র কর্বে? না, 

আমি তা সইতে পার্বেব না; তার চেয়ে অন্ত্রদিয়ে আমাকে 

কেটে ফেল সব ন্তাল! ফুরিয়ে যাবে, আমিও রক্ষা পাব, 

হোমাদরও বিশেষ কন্ট করতে হবে না। হারে আমার কেবলা 
কোন। গেলি, আমার কেবল! থাকলে কি আমার এ কষ্ট 

ভুগৃতে হত ? 

ডাক্তার সাহেব । 7110 15 70718 অর্থাৎ কেবলা কে? 

ধাত্রী। [00171029119 0013 801) ৪118 91৮8৪ 

&])92]09 01171. অর্থাৎ কেবলা '্তাহার একমাত্র পুজ ছিল 

সে মরে গিয়েছে এখন কেবল এ কেবলার কথ! বলে । 
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ডাক্তার সাহেব। টোমার কেবলা ত স্বর্গে আছে, সেই 

স্বগের দেবতা ঈশ্খরুকে ডাক সেই টোমাকে রক্ষা কর্টে পারে, 

টোমার কম্ট দুর করবে। 

কফেবলার মা। আমি ঈশ্বর মিশর বুঝি না আমার কেবলাকে 

পে;ল এখন কষ্ট দুর হ'ত। 

এসিন্ট।ণট সাজ্জন | . তাও কি হয়, এখন মরা মানুষ ত আর 
দেখতে পাবে না। এখন ইঈঠখরের নামে ঠিক হয়ে পড়ে থাক 
আমরা অস্থা করি । 

কেবলার ম1। (ক্রন্পন নুরে ) না, আমি তা পারব না । 

ডাক্তার সাহেব। কেবৃল! নাম ছেড়ে ডেও; তোমাদের 

কেষ্টনাম বল, রাধা কেইট বল, কষ্ট কিছু থাকৃবে*না। আমর! 
কক্স করব টাটে বাঠা লাগ্বে না । 

কেবলায় মা। তা বেশ আমি তপিরীত করেই মজেছি 

রাধা কেষ্ট ও পিরীহে কর্তা, তাদের নাম কর্তে পারি। 
এই বলিয়া রাধা কৃষ্ণের নাম করিতে লাগিল। ইহাতে যেন 

একটু তক্তিরও আবেগ হইল এবং কেন যেন নীরবে অস্ত 

চিকিগুদা সহ্া করিল। সহা করিল সত্য কিন্তু এত পুজ শরীর 
হইতে নির্গত হইল যে শরীর নিতান্ত দুর্বল হইয়! পড়িল। তাহার 

হাদয়ে মৃত্যুর বিভীযিক! আসিল । তখন কেবলার মা নিজীব 
অবস্থায় অবসন্ন হৃদয়ে অথচ প্রগাট ভক্তির আবেগে বলিতে 

লাগিল “হ', এহ রক্ত, এহ পুঁজ, শরীর যে গবশ হয়ে যাচ্ছে 



যত পাপ করেছি তার ফল ভূগৃছি, হে রাধা কৃষ্ণ ! আমারএপোড়া 
প্রাণ গ্রহণ কর।৮ এই বলিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়! পড়িল। 

ডাক্তারগণ উপযুক্ধ ওষধের ও শুশ্রুষার ব্যবস্থা করিয়া তথ! 

হইতে প্রস্থান করিল। 

কেবলার মা মুচ্ছিত অবস্থায় কত কি স্বপ্ন দেখিতে লাগিল 
তাহার আহলাদের কেবলার মুপ্তি, নাগরগণের লীলাখেলা, প্রধান 

প্রেমের পাণ্ড! ব্রজকিশোরের প্রেমের সঙ্গীত, কত কি ছাই ভল্ম 
মন্তিক্ধের ভিতরে একে একে আমিতে যাইতে লাগিল কিন্তু 
কিছুই যেন ভাল ল|গিল না। সকলের উপরেই যেন বীতস্প্হ। 
তৎপর সর্ব শেষ কি দেখিল ? রাধাকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় যুগল মুক্তি 
যেন সহান্তে সন্সেহে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে আর বিপুল 
ও বিমল আনন্দে তাহার হুদয় ভরিয়া যাইতেছে, সেরূপ অবর্ণণীয় 
ও অতুলনীয় আনন্দ প্রেমের পীরতে সে কোন অবস্থাতেই 

অনুভব করে নাই। সমস্ত দিন রাত্রি মুচ্ছিতাবস্থায় সেই অব্যক্ত 

আনন্দ সুধা পান করিয়া সে যেন পুনজ্জ্ীবন লাভ করিল। 
তাহার পর দিন সকালে তাহার জ্ঞান হইলে দে বোধ করিল যে 
রোগের জ্বালা যন্ত্রন৷ যেন সব চলিয়া গিয়াছে তবে শরীর বড়ই 

দর্ববল; কিন্তু সেই ভুর্ববলতার ভিতেরও একটি শান্তি প্রদ আনন্দ 
বিরাজ করিতেছে এবং রাধাকৃষ্ণের যুগল ঘৃত্তি যেন তাহার চক্ষুর 
সম্মুখ আনন্দদায়ক জ্যোতি বিকীরণ করিতেছে । সে মনে 
করিতে লাগিল যে এক যুগ চলিয়া গিয়াছে এবং পুনর্জ যম হইয়াছে। 
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নিয়মিত ওঁষধ পথ্য সেবনে কেবলার মার দেহ হুস্থ ও সবল 
হইতে লাগিল। কয়েক দিন মধ্যেই কেবলার মা হাটিতে 
চলিতে সক্ষম হইল, মনেও অনেকটা শাস্তি বোধ করিতে:লাগিল। 
দিন রাত্রি রাধ। কৃষ্ণের প্রাণারাম নাম জপ করিতে বিস্বৃত 
হইলন| এবং তাহাতেই বড় শান্তি বে|ধ করিতে লাগিল । ডাক্তার 

সাহেবের এশ্বরিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হওয়ায় কেবলার ম! 

শান্তি লাভ করিল। মানবে এশী শক্তি সম্ভব, উহা সংক্রামক 
ভাড়িতের ন্যায় কাধ্যকর ও অলৌকিক গুত ফলগ্রদ। 

হাসপাতালের পুরুষ রোগীদিগের একটি কামরায় একটি 
লোক রোগ যন্ত্রনায় ছট্ ফট করিতেছে ও মাঝে মাঝে কন্তই কি 

গান করিতেছে। 

গান। 

ংলা-- বু । 

ফুলে ফুলে মধু খেয়ে ফুলের বুকে শুয়েছি। 

অকুলে কুল খুজে খুজে কুলের মাথা খেয়েছি। 

কাণ্ডণের পাগলা হাওয়া, পীরিতের সে গানটি গাওয়া! 
আজ ত কারেও যায় না পাওয়৷ সকল ভুলে গিয়েছি। 

আজ আগুণ হল ফাগ্ণের বায়, ফুলের মধু বিষ ঢালে গায় 

দুষ্ট রোগে জীবন যে যায় কফ পাগল বনেছি ॥ 

এবার আমায় ঝচাও প্রভু আচ্ছ! নাকাল হয়েছি ॥ 



২৪৭ জামগা।ল। 
গার পপর "হারান 
শপ কি পা | ৯ মাল শত শী 

১৩ আজ এ ওরশ পর এ উপ 
[স্প্রে 

চে 
চি রশ পি শা সর সস আর সপ 

এব্যক্তি আর কেহ নহে আমাদের কেরলার মার রসিক নাগর 

ব্রজ কিশোর । তাহার প্রেমের কারসান! ভাঙ্গিয়! গিয়াছে, গান 

বাজন! ফুরাইয়াছে, দারুণ গরমির ব্যারামে তাহার শরীর অবসন্ন 

হইয়াছে । সেযেন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এখন কেবল মৃহার 

বিভীষিকা দেখিতেছে। 

কেবলার মা এখন প্রায় সুস্থ দেহ, হ'সপাঙালের বারেপায় 

ধীরে ধীরে পাওচারি করিতেছে আর মনে মনে রাধা কৃষ্ণের 
যুগল মু্তি ধ্যান করিয়৷ গরম আনন্দ 'অনুভব করিতেছে । তখন 
ব্রজকিশোরের আর্ভনাদ ও গান তাহার কর্ণে প্রবেশ করায় 

পরিচিত গলা বলিয়! তাহার নিকট বোধ হইল। সে অমনি 

সেই কোঠার ভিতর প্রবেশ করিয়া ব্রজকিশোরকে দেখিতে 

পাইয়াই চিনিতে পারিল। দেখিল ব্রজকিশোর তাহার শয্যায় 

পড়িয়া! রোগ যন্ত্রনায় ছট্ু ফটু করিতেছে । মনে মনে বলিল 
এও আমার ন্যায় ছুক্ষদ্ধের ফল ভূগিতেছে তাই এখানে 

আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে । মনে মনে গবর্ণমেপ্ট বা সরকার 

বাহাদুরকে বড়ই ধন্যবাদ দিয়া বলিল, “হাসপাতাল, তুমি কত 

পাপী তাপির যে আশ্রয় দাতা, রক্ষাকর্তা ও ত্রাণকর্ত। তাহার 

সীম! সংখ্যা নাই ।” সে একবার ভাবিল “আর কেন? জীবনের 

সাধত সব মিটিয়াছে এর নিকট হুইতে একেবারে দূরে সরিয়া 
পড়ি। আবার ভাবিল, না আমার দ্বারা যদি এর কিছু উপকার 
কয় হাই করি নাকেল ? হাতেই রাপারসের কাছ করা হার 



গযক্ষিণ| ২৪৫ 
০০ শা এ অপর হাল পা লও জপ 0৯ বা আচ আপ উম অজ সা (৮ শপ জাপা জা রি 
উহ সস ১১ ৯ সি রা অপর তাত সদ ১ পপ এ 

তাদের ত লোকের উপকার করাই কাম।” এইরূপ তাবিয়৷ সে 
্র্রকিশোরের নিকটবর্তী হইয়া বলিল “বল রাধারুঞচ। সব 
রোগ কষ্ট চলে বাবে” 

ব্রজকিশোরের কোন সাড়া শব্ধ নাই, ত্রজকিশোর যেন 

হতজ্ঞান ও নিশ্চে্উ। কেৰলার মা তাহার কর্ণের নিকট মুখ 
নিয়া দুই তিন বার উচ্চকণে বলিল “বল রাধাকৃফ” | 
ব্রজকিশোরের এবার যেন তন্দ্র। ভাঙ্গিল, সে চক্ষু মেলিয় চাহিয়া 

ব্যস্তভাবে বলিল "ভুমি কে ? আবার সে মধুর নাম শুনাও একটু 

কালের[জন্য.যেন বড়ই শান্তি পেয়েছিলাম ।” 

কেবলার ম! ছুই তিন বার রাধাকৃষেের নাম উচ্চারণ করিল। 

ব্রজকিশোর তখন স্বগত ভাবে 'বলিল “তাইত, এ নামের কি এতই 

মোহিনী শক্তি ঃ আমার যেন যন্ত্রনার আধা কমে গিয়েছে ।” 

ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাস! করিল “তুমি কে ?” 

কেবলার মা। আমাকে চিন্তে পারছ নাঃ আমি যে 

কেবলার ম। 

ব্রজকিশোর হঠাত উঠিয়া! বসিয়া! বলিল “তুমি এখানে ?” 

কেবলার মা । তুমি যে জন্য এখানে আমিও সেই জন্য 

এখানে । আমি এ রাধাকৃঞ্চের নামের জোরে উদ্ধার পেয়েছি, 

তুমিও এ নামের উপর নির্ভর করে থাক মুক্ত হয়ে যাবে। 
জখন ব্রজকিশোর মনের আবেগে গাইতে লাগরিল। 



২০৬ হাসপাতাল। 
১ সপ সত পু স্পা স্ু শক ২ হিস পজ জজ বিরত তার জপ খা আশ পপ স্প (এর আজ. জপসনত 
ঃ সা আপার নি এন আস পল ৯ পপ সর পর আউল পর্ব সত স্ ্   এ8 ৪০  াটির 

রাগিণী_ সাহানা। 
তাল_ _পোল্ত| | 

“রাধাকৃষ্চের নাম আমি করিলাম সার। 

(.এবার ) পইব নিস্তার ওগে। পাইন নিস্তার ॥ 
রাধাকৃঞ্চের নামের জোরে,'ঢউ ফুরে উঠব:ভ্তীরে, 

€ এবার) নৃতন ঘরে বধব বাসা ধারব না আর কারো! ধার 

সে নখের তুলন! নাই, দুঃখের তাতে গন্ধ নাই, 
এই রাধাকু্ণ তরী বেয়ে ভূবসিন্ধু হব পার” 

তার পর হইতে ব্রজকিশোর "চিকিৎসায় আরোগা লাভ 

করিল এনং শান্তিও পাইল। মানবের এশী শক্তির অলৌকিক 

অসাধারণ ক্ষমতা! উহা ঘটন! আত পধ্যন্ত পরিবর্তন করিয়া স্থৃফল 

উত্পাদন করিতে পারে। 

কেবলার ম! ও বরজকিশোর উভয়ে হাসপাতাল হইতে একই 

সময় মুক্ত হইল। এখন কোথায় তাহার। যায়, কি.করিয়াই ব 

জীবিকা নির্বাহ করে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাঁগিল। 

তাহাদের সঙ্গে কাহারও নিকটে সিকি পয়সাও নাই । হাসপাতালের 

দ্বারদেশে তাহারা এ বিষয় আলোচনা ও চিন্ত| করিতেছে এরূপ 

সময় ডাক্তার সাহেব হাসপাতালের ভিতর সেই দ্বার দিয়া 

আসিতেছিল তাহার দৃষ্টি উভয়ের উপর পতিত হওয়ায় সে 

জিজ্ঞাস! করিল “তোমরা কোটা ( কোথ1) যাবে ?” 

ব্রজকিশোর। আমরা আর কোথা যাব ৪ রাস্তায় রাস্তায় 
ঘুরে বেড়ার, সঙ্গেত আর টাকা পয়সা নাই। 



গকদান্গণ! | ২০৭, 

ডাক্তার সাহেব । বেটি টুমি কোটা ( কোথা ) যাবে ? 
কেবলার মা । সাহেব, আমার সঙ্গেও টাকা পয়সা নাই 

কি'যে কর্ব কিছুই ঠিক পাই না । 
ডাক্তার সাহেব। টোমরা কি এক ডেশের( দেশের )লোক'হয়? 

ব্রজকিশোর । আজ্ছে হা, আমরা এক জায়গার লোক । 

দৈবাৎ হাসপাতালে এসে দিলেছি । 
ডাক্তার সাহেব। টোম্দিগকে এই ডশ ডশ টাকা দিলাম 

ইহা দিয়! টো'মরা ডেশে চলে যাও। 
ইহ। বলিয়া ছুইখানি দশ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া সাহেব 

হাসপাতালের ভিভর ঢুকিয়া পড়িল । 

সাহেবদের ভিতর এন্ধপ উদার চরিত্র ও পরোপকাতা মহের 

অধিকাংশই আছে 'এই,জন্যই ভগবান তাহাদের জাতায় উন্নতির 

বিধান করিয়াছেন । 
ব্রজকিশোর ও কেবলার মা তখন আর দেশে ফিরল না। 

দেশে ফিরিতে লজ্জা বোধ করিল। উভয়ে নৈগঃর দৈষঃবা 

সাজিল, একটা বেহালা ও খঞ্জনা কিনিল। ভ্রকিশোর বেহালা 

বাঁজাইয়। ও কেবলার ম। খঞ্জনী বাজাইয়। দ্বারে ঘারে রাধাকৃষ্ণের 

নাম গাঁন করিতে লাগিল এবং তদ্দারা জীবিকা শির্ববাহের সংস্থান 

হইতে লাগিল। তাহারা উভয়ে সুম্বরে সুন্দর গান করিতে 

নিপুণ, সুতরাং সকলেই তাহাদের মধুর রাধাকৃঙণ বিষয়ক সঙ্গীতে 

মুগ্ধ হইয়া তাহাদের আশাতিরক্ত দান করিতে কুহ্ঠিত হইত না। 



তৃতীয় খণ্ড। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

০০ 

দক্ষিণ পাড়া-_বাজবাডী। 
রব 

দক্ষিণ পাড়ার বাড়ুয্যেগণ পুরুধানুক্রমিক ধনাঢ্য জমিদার। 

সরকার বাহাদুর হইতে তাহ|দের পুরযানু ক্রমিক রাজা! উপাধি। 

রাজবংশে লোক এখন আর আধক নাই। এক শাখার এই 

রাজবংশ এখন দুই পৃথক শাখায় পরিচিত। বৃদ্ধ রাজা 
নরেন্দ্রনারায্তণ বাড়য্র অর দিন হইল মৃত্যু হইয়াছে, তাহার 

পুল উপেন্দ্রনারায়ণ রাড়য্যে এখন রাজপদে সমাসীন। তাহার 

বয়স ১৯।২০ হুইবে। "দেখিতে সুশ্রী যুবাপুরুষ, নব্য ধরণের 
চাল চলন, শিক্ষা দীক্ষা! । রাজপুজ্রের পিতা মাতা নাই। পিতার 

মৃত্যুর অনেক পূর্বেই মাতৃ বিয়োগ হয়। ঘরে যুবতী স্ত্রী মাত্র 
ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আছে। এক অবিবাহিত তগ্রী আছে 

সে গুরু গৃহে শৈশব হুইতে গ্রতিপালিতা । 
এই রাজ বংশের অপর শাখার রাজা বীরেন্ট্রনারায়ণ 

বাড়,য্যের পৃথক বাড়ী। নেই বুদ্ধ রাজারও মৃত্যু হইয়াছে তাহার 
যুবক পুত্র তেজেজ্্রনারায়ণ এখন. রাজা, দিব্যকান্তি-সুরিচত্র যুবা 



ক্টকুদন্কি 
উর ুঠ আল পা এ রশ পর রস জপ সপ পু শি পাপ ৮ ্ শি 
রশ শিরা রী উ র স, সের পা শঃ লে রর মেস পস্শে সপ শপ 

গা। ২০৯ 

পুরুষ । ভাহার এক ভগ্নী ছিল, শৈশৰ হইতে দৈব দুবিবপাঁকে 
নিরুদেশ হ্উযাডে। 

রাজ! উগেন্দ্রনারায়ণ লা বরিয়া! বপিন। আছেন, আসে পাশে 

রাজ কশ্মঢারিগণ আর স্ব কনে নিতুক্ত । যোসাহেবগণ স্বার্থ সিদ্ধির 

জন্য ব্যতিব্যস্ত । একটি মোসাছেব বলিল-- 

“ভুজুরের আলে কাজ কণ্ম কার আমল হতে যেন ভালই 

চল্ছে এখন নুজুরের কর্তব্য কাজ গুলি এভাবে করে যেতে 

পরলেই ভম্ুরের সুনাম থেকে যায়|? 

উপেন্দ্রমারারণ। আমার একটি গুরুতর কর্তব্য কাজ 

রয়েছে, সেটি আমার মত শাত্র হব সুনম্পন্ন করছে হবে । 

মোসাহেব। এই দে পিন মহা সম!রোভে কম্তার শ্রাদ্ধ 

ক্রিয়া সমাধান করলেন আর গুরুতর কণ্তব্য কাজ কি বাকী 

রহিল £ 

উপেন্দ্র নারারণ । আমর একটি অবিবাহিতা ভগ্মী আছে সে 

গুরুগুহে প্রতিপ।লিহা । তাহার বিবাহের বরস ভয়েছে এখন 

ভাল ঘর হয়ে বিবাহ দিতে হবে। 

মোসাহেব। মহাঁতাজ সেঠিককথা। তাকে এনে এখন ভাল 

ঘর বর দেখে বিবাহ দিয়ে ফেলুন। সে গুরুগুহে রয়েছ তার 

খরচ পত্র ত এখান হতেহ দেওয়া হচ্ছে? 

উপেন্্র নারায়ণ । ই" গুরুঞাকুর সে বাবদ মাসিক একশত 

টাল নিচেছন [9 কিন তল এছাগাজাকে পেখানে রাখ! হয়েছে 

পলি পাশা পি সি ব্রাশ তা পল পপি পপগশ্দ এ বশ 
স্য আ লে ৮০ শম্ উজ স্ শিং জম ০ 



২১৬ দক্ষিণ পাড়া রাজবাড়ী 
সপ শপ ডি .: পে ও পচ ক ছা ৩ অপ পিস শপ শ আপ এত নিউ লি 

জে সেজে 
পল জনে 

এবং কেন যে সে বাবদ এত টাক দেওয়া হচ্ছিল কারণ কিছু বুৰিনা 
ঘরে আমাদের মা নাই সতা, কিন্তু আত্মীয় স্বজন ত যথেন্ট 

রয়েছে তারাও ত সুন্দর রূপে ভম্ী মহামায়াকে লালন পালন 

করুতে পার্ত। 

মোসাহেব। তা! সে বথা সভাই বটে। বুড়' কর্তাদের মতি 

গতি কিছুই বুঝা যায় না, তা নাহলে নিজের মেয়েকে বা গুরুঘরে 
রাখবেন কেন আর সে জন্য মাস মাস্ই বা একশত টাক! দিবেন 

কেন? আর চাল কল! খেকো বামুনগুলো কি সেয়ানা। এক- 

ফন্দি করে মাস মাস একশত করে টাকা নিচ্ছে। আজ কালকার 

দিনের একশ টাক! পূর্ধ্বের পাঁচশ টাকার সমান । 

উপেন্দ্রনারায়ণ। বাস্তবিক, এ টাকাগুলি দেখছি বৃথায় 

যাচ্ছে। 

এই বলিয়া তখনই তিনি একজন কর্দ্মচারির প্রতি আদেশ 

দিলেন যে গুরু নিত্যানন্দ ভট্টাচার্্যকে অবিলম্বে আদিতে সংবাদ 
দেওয়া হউক । অল্প কিছু দিন পরেই সংবাদ পাইয়া গুরুদেব যথ। 

সময়ে রাজসভায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন। ইনি আর কেহ নহেন 

আমাদের পূর্বব পরিচিত নিতাই ঠাকুর। এবং ইহার কন্য! 
বলিয়। পরিচিত বালিক! মহামায়াই দক্ষিণ পাড়ার রাজবংশীয় 

নয়েন্্র নারায়ণ বাড়ুয্যের কন্যা । রাজকুমার গুরু নিতাই ঠাকুরকে 

হথ! রীতি অভিবাদন পূর্ববক বসিতে বলিয়া জিভ্ঞাঁস। করিলেন, 

“আপনার কুশল, মহামায়! ভাল আছেত £ 
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 চশ সর ক শপ” পপ পপ আজ পি পা রবিতে ভেসে শি সে হি জং আগ শত 
ই ডা এআ, জগ চপ শি চি তি 5 ১০ জজ তি আর শত আও শপ শা পাপ অক তারি এ ক জর জজ শত সা তে শা সস উ 

নিতাই ঠাকুর। হী, মহাদেবের কৃপায় সমস্তই কুশল । 

ভবে মহামায়া বৃদ্ধ মহারাজের ম্বত্য সংবাদের পর হইতে মাঝে 

মাঝে কান্নাকাটি কর্ছে। 

উপেন্দ্র নারায়ণ । কেন, মহামায়! কান্দছে কেন? 

নিতাই ঠাকুর। তা বুঝা যায় না, পে ত আর পূর্বে জানত 
ন। যে সে রাজকন্যা |, বুদ্ধ রাজার মৃত্যু সংবাদের পর 

তাহার পরিচয় জানাইবার পর হইতেই ভাহার ক্রদদন আর্ত 

হইয়াছে । লোধ হয় শীত্রই আমাদের ছাড়িয়া আসিতে হইবে 

বলিয়া! সে কাদিতেছে। 

মোস।হেব। ( জনান্তিকে ) দেখছেন মঙ্থারাজ কথার শ্রী। 

ভাদের ছেড়ে মাস্ডে হবে বলে বালিক। কাদৃছে, যেন সেখানেই 

বালিকাকে রাখলে ভাল হয়। আর সে বেন বাপের জন্য 

কাদতে পারে না। বুড়ো বাবাকে যে মৃত্যু সময়েও দেখতে 

পেলনা সে হরন্য বুঝি আর কান্দতে পারে না। এ বামুণের কথা 

াপনি শুন্বেন না, আপনার ভগ্রীকে এনে ফেলুন । 

উপেন্দ্র লারায়ণ এ কথ] গুলির মন্ম গ্রহণ করিয়া গুরু 

ঠাকুরকে বলিলেন “ভাই হউক, মহামায়ার এখন বিবাহের বয়স 

হয়েছে উহাকে এখানে জনাইয়া বিবাহ দেওয়া আবশ্যক । উহাকে 

দুই এক বিল মখোই এখালে ক্কানাতে ঢাই এ বিঘয়ে কিনলেন? 
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নিতাই ঠাকুর। এ বিষয়ে আমি আর কি ধল্ৰ তোমার 

ভশ্সী, তোমার যখন ইচ্ছা তাহাকে আনাহতে পার । কিন্তু 

মহামায়ার বিপদ ক'লত এখনও উত্তীর্ণ য় মাই, পনর বসর 

পর্য্যন্ত তাহার বিপদ। তোমাদের এখনে থাকিলে তাহার গদে 

পদে বিপদ, এই জন্যই শৈশব কল হতে তাহাকে আমার ওখানে 

রাখা হয়েছে। 

উপেন্দ্র নারায়ণ। মহামারার বয়স এর্খন ১৪ রগুমর তুভীর্ণ হয়েছে। 

নিতাই ঠাধুর । হাঃ তার বরস এখন ১৪ উত্তীর্ণ 'হয়ে ১৫ 

চল্ছে। এই পনর বগসর চলে গেলেই তাহার বিপদ সময় কেটে 

যাবে, তখন তাকে এনে তাল ঘর বরে বিবাহ দিও। 

উপেন্দ্র নারায়ণ। ওসব ভশিষাতের গাঁজা খুড়ী কথায় 

তামরা কিছুই বিশ্বাস করি লা, এই থে সেদিন আমা কাঠি দেখে 
এক পণ্ডিত কত কি বলে গণ তার [কদুইভ ফল দেখ্ছি না। 
আমি মহামায়াকে শীগ্রই আন্ছি। 

নিতাই ঠাকুর। মচ্ছন্দে তুমি তাহাকে আানাইতে পার। 
কিন্তু দেখিবে আমার কথা ঠিক হয়েছে । তাহার এই পঞ্চদশ 

বর্ষের মধ্যে ঘোর বিপদ সম্ভাবনা এবং তৃমি বিবাহের আয়োজন 

করিলেও বিবাহ ঘটিবে না। তোমরা আজ কালকার শিক্ষিত 

ছেলে, আমাদের কথ গ্রান্থ করতে নাপার বিশ্থ দেখবে আমি যাহা 

বলিলাম তাহাই ঠিক । এই বলিয়া নিতাই ঠাঝুর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন 
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করিলেন। নিতাই ঠাকুর ঢলিপ্না গেলে মোসাহ্বটি বলিল 

“দেখুন মহারাজ বামুণের কি গর্যের কথা, এরূপ কথায় এভ 

দিন সে বুড়ো! রাজাকে বশ করে রেখোছিল। আপনি কিন্তু এ 

সব কথায় ভুল্বেন না। 

উপেন্দ্র নারায়ণ। না, আমি নব্য শিক্ষিত লোক, আমি কি 

এ লব কথায় ভুলিবার ছেলে ? বিশ্বে মহামায়া এখন বড় 

হয়েছে, উহাকে আর অন্য স্থানে রাখা ভাল দেখায় না। 

মোসাহেব। তা ঠিক। সত্বরই তাহাকে আনার একটা 

ব্যবস্থা করুন্। 

রাজ! উপেন্দ্র নারায়ণ ভখনই একটি, কর্মচারীকে ডাকাইয়। 

নিভা ঠাকুরের বাড়ী হইতে মহামায়াকে আনাইবার ব্যবস্থা 
ক্রিজে আদেশ দিলেন । 



তৃতীয় খণ্ড থণ্ড। 
তৃতীয় | পরিচ্ছেন! 

মহামায়া । 

মহামায়া নিঠাই ঠাকুরের আশ্রমে আপিয়! বড়ই সুখে ও 

মনের আনন্দে কাল যাঁপন করিতেছিল | এখন সে জ।নিতে 

'্পাঁরয়াছে যে সে দক্ষিণ পাড়ার রাজ। নরেজ্জর নারায়ণের কনা, 

কিন্ত ইহাতে সে সুখী হয় নাই। নিজ পিত। মাভাকে তাহার 

কিছুই স্মরণ নাই। ন্ৃতরাং নিজ পিতা মাতা বা পিভৃতধনের 

প্রতি তাহার কোন মায়া মমতা নাই সে নিতাই ঠাকুরকে 

পিভৃজ্ঞানে পিতা সদৃশ ভাল বামিয়া আমিয়াছে এবং তাহার 
করুণা মাসীকে মাতৃতুল্য দেখিয়ছে সুতরাং সন্বরই যে তাহাদের 

জাণেএ পরিচাগ করিত তাছার শ্বীয় পিত্রালয়ে যাইতে হইবে 

ইহ! ভাবিঘ়। সে আকুল। একবার ভাবিল লে পিক্র/লয়ে কিছুতেই 

ঘাইবে না। আর একটি কারণেও তাহার মন বড়ই চঞ্চল হুইল । 

এখান হইতে চলিয়া গেলে ত দে আর কানাইর ম্ুমধুর 

মুক্তিখানি যে তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহা মার দেখিতে 

পাইবে না। যখন এ কথা তাহার মনে হুইল তখন তাহার সুন্দর 

বদন মণ্ডল ও গণুদেশ লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল অথচ এক 

ভাব্যস্ত দুঃখে মন.অতিভূত হইল ! 
" ষথ! সময়ে রাজবাড়ী হইতে তাহাকে লওয়ার জন্য লোক 

আফিল। নিতাঈ ঠাকুর অনিচ্ছা! সদ্বেও গান্তীর ভাবে তাহাকে 
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স্পা পপ পপ সপ শা সে 

যাওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। তাহার করুণ! মাসী অশ্রুজল 

বিসঞ্জন করিতে লাগিল, মহামায়! চক্ষের জলে ভাদিস্তে লাগিল। 

সদাচাকর এখন পরিবন্তিত হইয়াছে; নিয়মিত কাজ করের 
ভিভর সর্ববদাই শিবনাম জপ করিতেছে । মনের এক, 

ভানির্ধবচণীয় আনন্দে যেন সদ! সর্ববদ।ই বিভোর হইয়া" কখন বা' 

অনুচ্চস্বরে কখন বা উচ্চৈঃশ্বরে কতই পারমাথিক গান করিভেছে। 

কোথা হইতে তাহার যে সেরূপ গান আসে তাহা সেই সর্ববনিয়ন্ত! 

ভগবানই সৰ জানেন| আর যদ্দি কেহ জানে তাহ! সেই 

নিতাই ঠাকুর। সে যখনই আপন মনে গান করে নিতাই ঠাকুর 
উত্কর্ণ হইয়া পরমানন্দে সে গান গুনেন। 

উপরোক্ত ক্রুন্দনা'দির দৃশ্টু দর্শনে সদানন্দের চির আনন্দ যেন: 

ক্ষণকালের জন্য একটু নিজ্জাব হইয়া পুনরায় ছিপুপ' বেগ ধারণ. 
করিল। দে গান ধরিল-_ 

গান। 

রাগিণী কানেড়া। তাল-_আড়াঠেক।। 
দুঃখেতে না কাদিস রে মন কেঁদে কিবা ফল। 

মূর্খ হাসে সৃখে, ফেলে দুঃখে চক্ষের জল ॥ 

লুখ দুঃখ দুই সহোদর, এক যায় ত আসে অপর, 

সবাইকে মন করিস্ আদর এরাই যে তোর কর্ম্মফল ॥. 

দুঃখে কাদলে মায়! হয়, মায়াতে জ্ঞ'ন ক্ষয় হর, 

জেনে শুনে মন্রে আমার খেওনা এ হলাহল ॥ 



২১৬ মহামারা 
সক জজ তো পট মেলে 

জব বলি সেতু ক, একলা যে 5 | তত কল ৫ বলে আহ সপ্ত ডিজরঞতারাতাতদ। | ৮০ ৬ | টিসি 

মহামায়া এখন বড় ও গেয়ানা হইয়াছে। সে এ গান গুনিয়। 

মনে করিল বাস্তবিক শিবের নামে চলে গেলে কি সুখ মিলিবে ? 

এ ছুৎখের পরিনাম ফল কি সুখ ? এ দুঃখের স্থ্টি কি স্থুখেরই 

জনা? সে অশ্গসক্ত নয়নে এরপ চিন্তা করিতেছে এরূপ 

সময় শ্বামলাল চাটুয্যের মাতা জগদ্বা ঠাকুরাণী ও শ্যামলালের 
পত্রী রাজলক্ষমী দেবী আসিয়া! "তথায় উপস্থিত হইলেন। 

জগরন্বা ঠাকুরাণী বলিলেন* “মা লন্মণী মেয়ে, ভূমি যে 
রাজকন্যা তা ত অমর! জানতুম না। যাঁও মা বাপের বাড়ী যাও 
স্থৃখে থাক কিন্তু রাজ সম্পদের মোহে ভগব।নের নাম ভুলোন।” 

এই বলিগা জগদন্যা ঠাকুরাণী অন্যত্র যাইয়। করুণ! মাসীর সঙ্গে 

কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। 

রাজলন্মনী দেবী মহামায়ার নিকটে বঙগিয়া তাহার গাত্রে হস্ত 

বুলাইতে লাগিলেন। শ্ৃচিক্ষণ কৃল্ণবর্ণ চুলের দীর্ঘ গুচ্ছ গুলি 
উপযুক্ত ভাবে সনান্ত করিতে করিতে বনিতে লাগিলেন, « মা, 
রাজ গাজার বাড়ী যেয়ে আমাদের কি মনে পড়বে ?” 

মহামায়! কিছু বলিতে পারিল না, তাহার বৃহৎ আয়ত চক্ষু 

হইজ্রে টল্ টল্ করিয়া বড় বড় ফেটায় অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। 

রাজলন্মবী দেবী বলিলেন “কান্দ কেন মাঃ বাপের বাড়ীত সুখের 

₹সারেই যাঁচ্ছ"”। মহামায়া ভথাপি নীরবে অশ্রঃজল বিসর্জন 

করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধিমতী রাজলন্মনী দেনী বুঝিল কোন 
গন্তীর আন্তরিক বেদনার জন্য মহামায়া নীরবে অশ্রঃজল 



টরুদক্ষিণা। | ২১৭ 
সপ সী পপ সপ শপ পা শা আর আর ০ জা 

সপ রন শে বি | ৩৯ পর এ সুদ এপার রর ০:৮০ সবার ও নার আঞ্ সপ পল 

মোচন করিছেছে। কেবল এ স্থান ছাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া 

তাহার মানসিক কষ্ট, ভাহা নহে তাহা অপেক্ষাও কোন গুরুতর 
মানসিক কষ্ট উহার অন্তরে রহিয়াছে তাহা এ বালিকা কাহারও 

নিকট ব্যক্ত করিতে চুপারিতেছে না। সে গভীর মনোবেদন! 

কি হইতে পারে $? বোধ হয় বালিকা কাহারও প্রেমে এখানে 

আসক্ত হইয়াছে, কাহারও প্রতি একটু .ভালবাস! জন্মিয়াছে, 
ভাই তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে,কষ্ট হইতেছে । বাস্তবিক এখান 

হইতে চলিয়া গেলে কানাইর হাসিমাখা মুখখানি সে যে আর 

দেখিতে পাইবে না ইহা মনে করিয়াই বালিকার অধিক অবক্তব্য 

মানসিক কষ্ট । তাহার সঙ্গে নিতাই ঠাকুরের গৃহ পরিত্যাগ জমিত 
কষ্উও মিশ্রিত হইয়া তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। 

যাহাহউক রাঁজলম্মনা দেবী গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন “দেখ 

মা, সংসারে সখ দুঃখ লাগিয়া রহিয়াছে; কখন সখ আসে কখন 

দুঃখ আসে বলা যায় না । সে জন্য মায়াঃ মমতা ভালবাস! যত 

দূর দমন করিয়া রাখ! যায় তাহাই করা উচিত। বিশেষতঃ 
আমরা নারী জাতী পরাধীন। আমাদের স্বাধীন ভাবে মায়া, 

মমতা বা ভালবাস! দেখাইবার ক্ষমতা নাই । পে জন্য আমাদের 

পক্ষে গুরুজনের আভ্ঞ্ঞানুসারেই চল৷ কর্তব্য, তাহ।ই আমাদের 

প্রধান ধণ্ম। ন্ুত্তরাং সেই ধর্পপথ কখনও ছেড়োনা তাহাতেই 

পরিণামে সখ ও শান্ত পাবে।” এই বলিয়া রাজলন্মবী দেবী 

তাহাকে আনর্বধাদসুচক মন্তকে হস্তাপ্পণ করিলেন, মহামায়া 



২১৮ মহামায়! | 
০০ রন, তার জর সা ৬ জস্ঞ সস পর 

তাশ্রুজল মোচন পূর্ববক তাহাকে বলিল “ মা, আমার মা, বাপ 
নাই আপনিই আজ হইতে আমার মা হইলেন; আপনার কথাই 
আমার শিরোধধ্য, আপনার উপদেশ মতই আমি মহাদেবের 
নামে নির্ভর করিয়া কর্তব্য পথে চলিব দেখি শেষ কি হয়। 

মা আপনার নিকট চিঠি পত্র লিখ্ব দয়! করে মাঝে মাঝে তাহার 
উত্তরে উপযুক্ত উপদেশ দিলে বড়ই স্তখী হব। 

রাজলন্মনী দেবী । তা মা, আমার মেয়ে নাই 'তুমিই আমার 

ধন্যা স্বন্ূপা হ'লে। তোমাকে আমি রীতিমত চিঠি লিখ্ব। 
তারপর রাজলক্নী ও জগদন্থা দেবী স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। 

মহামারা নিতাই ঠাকুরের ও করুণা মাসীর নিকট অশ্রুসিক্ত 
ময়নে বিদায় গ্রহণ করিল। নিতাই ঠাকুরত তাহার পিতৃ স্বরূপ 
ছিলেন। সেরূপ ভাবে তাহার সঙ্গে ও চিঠি পত্রের কথ! 
ছইল। তিনি মহামায়াকে বলিয়া দিলেন “ আমার প্রদত্ত মূল 

মন্ত্র বিপদ আপদে জপ কর্তে ভুল না, আর উহাতেই লব বিপদ 

কেটে যাবে মনে রেখো। 
মহামায়া। না বাবা, তা কখনই ভূল্ব না। 
ঘাইবার কালে মহামায়। সদানন্দকে বলিল « দেখ সদা, 

আজ হতে তোঁরগতিকে আমি আমার কর্তব্য পথ চিনেছি, 

তোকেও আমি ভুল্তে পার্ব না, তূই আমাকে ভুলিস্ না। 
লদ।। নামা, তোকে কি আমরা কখনও ভুল্তে পারি 2 

এই বলিয়া সদাও গন্তীর হইল । 



তিতায় খণ্ড । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

0৫ 

রাজবাড়ীতে বিঝাহোদ্যম | 

আজ দক্ষিণ পাড়ার রাজ! উপেন্দ্রনারার়ণের বাড়ীতে বিঝাহের 

উত্সব পড়িয়াছে। উপেক্দ্রনারারণের ভগ্মী মহামায়ার বিবাহের 
আয়োজন হইয়াছে। রাজ সংসারে অর্থের বা কিছুরই অভাব 

নাই। একটি স্থপাত্র যোগার করিয়া আনা হইয়।ছে। এ বিবাহে 
রাজ বাড়ীর সকলেরই আনন্দ কেবল এক ব্যক্তির নিরানন্দ, 

সেআর কেহ নহে, যাহার 1ববাহ সেই মহামারার হৃদয় খানি 

নিরানন্দে তর!) সুন্দর মুখখানি যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তাহাতে 

হৃন্দর বদন মগ্চল্খনি যেন অধিকতর শোভমান দৃষ্ট হইতেছে । 
'বরধাত্রীগণ বর সহ রাজবাড়ীতে আসিয়াছে । পুরস্থ সকলেই 
বর দেখিয়া আসিয়া পুরী মধ্যে কথোপকথন করিতে, জামতার 

যেমন বিদ্যা তেমনি জপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারা দিব্যকান্তি 

যুব! পুরুষ। এ সব কথোপকথন গুনিয়াও মহাসায়ার কিছুই 

ভাল লাগিতেছে না। কানাইর মধুর যুস্তিটি যেন হ্লান মুখে তাহার 

চক্ষের সামনে আসিয়া মাঝে মাঝে দীড়াইতেছে। আর ভাবী 

জামতার মনে কতই আনন্দ, লে গরীবের ছেলে সুন্দরা রাজকন্যা 

চি 



২২০ গুরুদক্ষিণা | 
পরারারারররারারা। জারা! রারাারারারারারারারাররজার আর ০০ জর ্ ার আ,_ পসপপ পা শা আ সর সম লি চে সস পপ পন, আর "স পার সপ পাশ পচ আশ 

25000:0000রন সপা াত পস্স  উপি  পস িসটিজর 

বিবাহ করিতে পাইতেছে ইহা! মনে করিয়াই তাহার হৃদয় আনন্দে 

নৃত্য করিতেছে । 
নকলেই উৎসবে মত্ত ও কাজেঃকর্দে ব্যতিব্যস্ত । রাজা 

উপেন্দ্রনারায়ণ একখানি চেয়ারে বসিয়া বিহিত আ দশ দিতেছেন 

ও বিহিত কাজকন্ম পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাহার নিকটে দুই 

এক জন মোসাহেব'ও রহিয়াছে তাহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাস্য 

পরিহাস ও কথোপকথন করিতেছেন এক্প সময় এক বৈষ্ণব ও 
বৈষ্ৰী আদিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। উহার! আর 
কেহ নহে আমাদের পুর্ব পরিচিত ব্রলকিশোর ও তাহার সঙ্গিণী 

কেবলার মা। তাহার! দ্বারে দ্বারে গান করিয়াই বেড়ায়, ইহাই 

এখন তাহাদিগের সর্ববপ্রধান রর | ব্রজকিশোর বেগালার 

নুর করিল, কেবলার মা খগ্রনীতে টোকা দিল। উতয়ে স্থপ্বরে 

ভক্তি গদ গদ ক্টে গান ধরিল-_ 

গ্াান। 

বাউলের স্বর । 

গুরুর কথা না কর হেল! । 

খ্টরুর চাইতে নাইকো লোক গুরুই জগণ্গুরুর (চলা 

গুরু যে নাম দিলেন কানে, সার কর ভাই রাত্রি দিনে, 
বিপদ আস্বে গুরুর কথা করিলে যে হেল! । 

গরু বিনে গতি নাই আর গুরু ভোর পারের ভেলা ॥ 



রাজবাড়ীতে বিবাহোগম । ২২১ 
তে তা পপ পপ ৯০৯৯৮ ভে পল সত আশ পিজা পাপ ক জজ 
পা পর নার, এ | রা জন পা রা রর ৫ এপ, শপ এ সা পাপ পিসিতে 

এই গানটি গুনিয়া উপেন্দ্রনারায়েণ জিজ্ঞাসা করিলেন 

“তোমাদের গুরু কে?” 

ব্রজজকিশোর । আছে আমাদের গুরু এক সাহেব । 

উপেক্দ্রনারায়ণ সবিল্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ““দাহেব গুরু 

সেকি সন্ত? তোমাদের গুরু কি নাম দিয়াছেন ।” 

ব্রজকিশোর | রাধার নাম । 

উপেকন্দ্রনারা়ণ। দাহের হয়ে রাধাকৃষ নাম দিয়াছেন £ 

এত বড়ই আশ্চধ্যের কথা ! আচ্ছা তোমাদের রাধানৃষঞ্জ বিষয়ক 

একটি গান গাওত দেখি । 
তাহার। আবার গান ধরিল-_ 

বাউলের নব | 

কি মধুর লাধা কৃষ্ণ নাম। 
এ নাম সাধন কর অবিরাম। 

প্রকৃতি আর পুরুষ ভাইরে 

এঁ নামেতে প্রকাশ পান ॥ 

অপার এই নাম মহিমা, দয়ার তাদের নাইকে। সীমা, 

এঁ নাম গানের তানে তানে ভাস্বে প্রেমের বান । 

জগত উদ্ধার করেন তার! তারাই জীবের মোক্ষধাম ॥ 

গান থামিলে যথেষ্ট পরিতোধিক প্রদানে রাজ! উপেন্্র 

নারায়ণ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তিনি অন্যমনস্ক চিত্তে 

ভাবিতে লাগিলেন ইহারা কি মধুর গ্রাণস্পর্শা গান করিল। 



১২ গরুদক্ষিণ | 
সস ৯ পাপ আর শপ পপ সপ পর 

|. এসি স্পা সপ পি & 2২০০০ ওরা, এ রা রর চরহ সারার আজ, ভর শ ১০৯১৭ হতে উজ তরি হট ক আজ 

বাস্তবিক গুরুদেব নিশ্যানন্দ ঠাকুরের কথা অবহেল! করিয়া কি 

অন্ায় কাজ করিয়াছি। তখনই একটি পার্্স্থ মোসাহেব অনন্য 

চিত্তে চিন্তাকুল দেখিয়া! রাজকুমারের মানসিক ভাব বুঝিতে পারিয়া 
বলিল দেখুন ; রাজকুমার, এই বৈষ্ণন বৈষ্ঞবী নিশ্চয়ই ভণ্ড 
নিতাই ঠাকুরের চেলা। তাই ইহারা গুরুর এত গুণ গান ও 

্যাখ্য! করে গেল। এখনও আপনার মন ফিরাতে পারে কিনা 
তাহার ফন্দি করতেছে । আবার ভণ্খামি দেখুন, বিলাতি সাহেব 

ইহাদের রাধাকৃঞ্জে মন্ত্র দিয়াছে । তাওকি সম্ভব? ইহাদের কোন 
পয়সা! কড়ি ন৷ দিয়া ঝ|টাঁ মেরে তারান উচিত ছিল। ”' 

উপেন্দ্রনারায়ণ। কি করে জান্লেন যে এরা নিতাই 

ঠাকুরের চেলা? তা হলেও হতে পারে। নি এরা হন 
মধুর গান গাইল বটে। 

মোসাহেব। তা ঠিক? তাঠিক। ব্যবশাদার লোক কিনা 
তা এরা সুন্দর গাবে বৈকি। 

এমন সময় বহির্ত্ব।টা হইতে সংবাদ আসিল ভাবী জামার 

ভেদ বনী হুইয়াছে। রাজা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়৷ কি ব্যাপার 
দেখিবার জন্য উঠিলেন। মোসাহেব অননি বলিল, মহরাজ, 

আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বস্থন, আমি দেখে আসি.” 

মোসাহেব চলিয়া গেল কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আগিয়! বলিল 
কিছু চিন্ত। করবেন না, কিছু বদহজম হয়েছিল। ডান্তার আনা 



রাজবাড়ীতে বিবাহোচ্েম ৷ ২২৩ 
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গিয়াছে । এখন প্রায় দ্রপর হয়ে এলে, সন্ধ্যা গোধুলি লগ্নে 
পিবাহ, এর মধ্যে সেরে যাবে। 

খবরের পর খবর আসিতে লাগিল ভাবী জামচার অবশ্থ! 

ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। দারুন ওল।উঠ ব্যারামে তাহাকে আক্রমণ 

করিয়াছে । মোসাহেব বলিতে লাগিল “কিছু চিন্তা নাই সন্ধ্যা 

হয়ে এল, সাতপাক ঘুরিয়া দিতে পারলেই আমাদের কাজ হাসিল।” 

কিন্তু কে কাকে সাহ,পাক ঘুরাবে 2? জামত! বাবার্জি 

হোত হোত বমি ও উপর্যুপরি ভেদের বেগে শষ্যাগত, উখান 

শক্তি রহিত। 

সন্ধ্যা বহিয়! গেল বিবাহ হইল ন!। তারপর রাত্রি চলিয়া গেল 

ভাবী জামতার চৈশন্য হইল ন!। তার পরদিন প্রভাবে তাহার মৃত্যু 
হইল । বরযাত্রিগণ ম্লান মুখে ও বিষগ্ন হৃদয়ে স্বগূহে প্রহ্যাবর্তন 

করিল। 

রাজপুরীতে বিষাদের ছায়। আসিয়া ঘিরিল। সকলে বলিতে 

লাগিল এ বরখেকে। মেয়েকে গৃহে না আনিলে ভাল হইত। 

1কন্ত্রু বালিকা মহামায়! এ দুর্ঘটনায় বা লোকের তীব্র ও শ্লেষ 

বাক্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া! মনে মনে ভাঁবিতে লাগিল 

“ভগবান যাহা করেন মঙ্গলের জণাই করির। থাকেন এইত 

শিখিয়াছ্টি, তবে ইহাও মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে তাহাই মনে করিনা 

কেন? রাজনন্দন উপেন্দ্রনারায়ণ বিষন্নচিন্তে ভাবিতে লাগিল 



২২৪ গুরুদক্ষিণা । 
০ 

পদ বর জপ সে 

বোধ হয় নিভাই ঠাকুরের কপাই ঠিক হইল।. তখন মোসাহের 

বলিল, “মহারাজ কোন চিন্ত। করবেন না। আমি একটী ভাল 

সন্ন্ধ পেয়েছি) এই আমাদের মনোহর পুরের ডিপুটী বাবু 

অবিবাহিত, তাহার বয়সও কম, দেখিতেও দিব্য চেহার, তিনি 
রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন।” রাজ! উপেন্্র 

নারায়ণ তখন ভাবিয়া দেখিলেন, যখন মহামায়ার বিবাহের নাম 

করা হইয়াছে তখন পশ্চাশুপদ হওয়া! ভাল দেখায় না। তিনি এই 

সন্থ্গে সম্মত হইলেন এবং সেই ডিপুটী বাবুর সঙ্গে মহামায়ার 
সন্বদ্ধ ঠিক করিলেন। কিন্তু বাড়ীতে যখন এইরূপ দুর্ঘটন! হইল 

তখন কলিকাত! যাইয়া মহামায়ার বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। 

নেই ডিপু্টী বাবু ও তাহার! স্বকলে মহামায্মাকে নিয়া এক সঙ্গে 
কলিকাতায় চলিল। মহামায়৷ গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র মনে মনে জপ 

করিতে করিচে প্রশান্তচিত্তে রওনা হইল। 

মন্তরশক্তির অলৌকিক ক্ষমতা । হৃফল আছে বৈকি ? 

উস ১০৮০৯১৬২০ হি রত 
| শা পপ সপ পিস পাপ আস সপ এ সর আগা শপ ০৮ পপি 



তীয় খণ্ড। 
--8(9)১-- 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

কলিকা তাপথে। 

ছে 

মহকামায়ার বিবাহের জন্য আবশ্যকীয় লোকজন পূর্ব্বেই 
কলিকাা৷ পাঠান হুইয়াঙ্থে। অদা এক রেলগাড়ীতে রাজা 

উপেন্দ্র নারায়ণ, মহামায়া, তাহার ভাবীবর ডেপুটিবাবু, একজন 
পরিচারিকা, একজন পরিঢারক ভৃত্য, একজন কম্মচারী ও 

ম্মেপাহেব কলিকাত। অভিমুখে চলিয়াহেন। প্রথম শ্রেণীর 

একখানি গাড়ীতে সকলেই চড়িয়া স্বথে নিদ্রিত হইয়! পড়িল, 

রেলগাড়ী ধূম উদন্ারণ করিতে করিতে হুস্ হুস্ করিয়া চলিতে 
লাগিল। কেবল মহামায়! জাগ্রত রহিয়াছে মাঝে মাঝে সলাজ- 

কটাক্ষে নিদ্রাভিভূত ভাবী পতি ডেপুটিবাবুকে দেখিতেছে আর 
কানাইর কমনীয় সৃস্তি যেন আসিয়া তাহার সম্মুখে দীড়াইয়া 
বলিতেছে “ছি ওদিক চাইও না”। আর সকলে স্থখে নিদ্রা 

যাইতেছে মহামায়ার চক্ষে নিদ্রা নাই তাহার মনে কত কি চিন্তা 

আসিতে ল।গিল। সে মধ্যে মধ গুরুপ্রদন্ত মুলমন্্ জপ করিতে 
ক্রুটী করিতেছিল না। | 

রাত্রি গভীর হইল। একটি ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। হঠাৎ 

স্তাহার! যে গড়ীতে ছিল তাহার দরজ! খুলিয়৷ গেল প্রকাণ্ড কায়, 



২২৬ কলিকাতাপথে ৷ 
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দীর্ঘাকৃতি, রক্তবর্ণ মুখ এক সাহেব কামরার ভিতর ঢুকিয়। গাড়ীর 

দ্বার বন্ধ করিয়া! দিল। গাড়ী আবার বেগে চারে লাগিল। 

সাহেব মহামায়াকে দেখিয়া তাহার পার্খে ঘেসিয়৷ বসিল। 
মহামায়। ভয়ে আড়ষ্ট হুইয়া পরিচারিকাকে জাগাইলে পরিচারিকা 

আর সকলকে জাগাইল। ডিপুটিবাবু রো কষায়িত নেত্রে 

জিজ্ঞাস! করিল, “5110 819 5০৮?” তুমি কে? 

সাহেব | 1 810 80 100902) 5০৪ 868, 0186 13 

8১0001, আমি একজন ইউরো।পবাসী, তোমর! দেখিতেছ তাহাই 
আমার যথেষ্ট পরিচয় । 

ডিপুটি। 105 508. 179%8. (:98085860. 17160 0 

+০561500. 001017৮7091) অর্থাৎ আমাদের ভাড়া করা কামরার 

ভিতর তুমি কেন অনধিকার প্রবেশ করিলে । 
সাহেব । ০ 109৮6 1110706019৮ 11) ০০] 

[1809 অর্থাৎ আমাদের সর্বত্র যাইবার ও প্রবেশ করিবার 

আধিকার আছে। 

সাহেবের উত্তর সবই কর্কশ ভাবে। 

ডিপুটা। 739 £90616078010 20 5০৮ 6900 800 

1১617851001, অর্থাৎ ভদ্রভাবে কথা বল ও ব্যবহার কর। 

সাহছেব। 1০00৮ 69110 10001, 3০00. 98081 0] 6188 

 ০০]0 669,018 500. ৪ ৫০০৭. 1939000. অর্থাৎ গাধ। অধিক 

বাগবিতণ করিও ন! নতুবা ভোমাকে উত্তম শিক্ষা দিব । 
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ডিপুটা। 17676 15 €09 105 01 7)01717002 
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তাহার ভীগ্র সহ যাইতেছেন শ্মামি মনোহর পুরের ডিপুটা 
মাজিট্রেট । আমাদের প্রতি তোম|র অন্তর সদ্বাবভার করা উচিত 
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00 17161717] 50:217105” অর্থাৎ তোমার ক্ষমতাহান উপাধিধাবী 

রাজাকে আমরা ভয় করি লা অব ক্ষুদু ডেপুটাকেও আমরা 

ভয় করি না কেননা ডিপুটাহ আমাদের একজন ক্ষুদ্র ভৃত্য বই 
আর কিছুই নহে।” 

এইরূপ কথা বার্র।র মধ্যে তার পরের স্টেশনে গাড়ী মানলে 
রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন “সাহেব লেনে যাও নতুবা স্টেশন 
মান্তীরকে ডেকে লামিয়ে দিব ।” 

সাহেব | হাম লামেগ। ক্রি তোন্লামেথা 

এই কথ বলিয়। ঝন।হ করিয়া গড়ার দহজা খুলিয়া সজে|রে 

একে একে কাহার বা হাত ধরিরা। কাঙগার বা গলা ধাটন। কানরাস্থ 

সকল পুরুষ আরোহাদিগ ধুদ্ ধগ্ শাবা ক্টেখনে ভমিভে 

নিক্ষেপ করিল এবং পরক্ষণেই গাড়ীর দরজ। বন্ধ করিনা দিল । 

রাজা ও ভিপুটা সাহেব গ্রস্থৃতি ভূমিতে পড়িছ। মনূলেই কেশন 



২২৮ কলিকাতাগগে 
পতি সতত 

দশ (০০০ বর লজ সা সি 

মাষ্টার, পুলিস বলিয়! চীৎকার করিতে লাগিন। ফ্েশন মাষ্টার 
ও পুলিস সকলই সেই স্থানে আসিয়া জড় হইয়া সব বিষয় 

অবগত হইল সত্য কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না, সাহসও পাইল 
না কেননা সাহেব বন্দুক বাহির করিয়া গুলি করিবার ভয় 

দেখাইল। ফ্টেশন মাষ্টারও কিংকর্তব্যবিমুঢ হইয়া গাড়ী 

থাঁমাইল না, মেইলট্রেন অর্থাৎ ডাকগাড়ী দেড়ি হইলে গুণাগাড়ী 

হুইসেল দ্িল। সেই সাহেবের, কামরার ভিতর মহামায়া ও 

চাকরাণীটিসহ গাড়ী হুস ভুস করিয়! সবেগে চলিয়া গেল। মহামায়া 
ও চাকরাণীটি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়৷ বসিয়াছিল কিন্ত যখন তাষ্লার 

দেখিল যে তাহাদের সঙ্গীয় সমস্ত লোক ফেঁশন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে তখন তাহারাও বাহির হইতে চেষ্টা করিয়াছিল । 
কিন্তু সাহেব সজোরে তাহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়! গাড়ীর দরজ। 

বন্ধ করিয়া দেয় কাজেই তাহারা সেই কামড়ার ভিতর আটক 

রহিয়া যায় । এই অসম্তাবিত বিপদ দৃষ্টে মহামায়! গুরুপ্রদত্ত মনত 
একাগ্রচিত্তে জপ করিতে লাগিল। 

এদিকে রাজা উপেন্দ্র নারায়ণ কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে 

লাগিল “হায় হায় একি হুইল, সর্ববনীশ হল যে, মান, সম্মান, সর্বস্ব 

হারালেম। গুরু নিতাইঠাকুরের কথাই শেষ সত্য হল দেখুছি |” 

মোসাহেব বলিল “বিপদে অধীর হুলে চল্বে কেন? কোন 

চিন্তা করবেন না । ডিপুটা বাবু তার দিয়াছেন এখনি দুষ্ট সাহেৰ 
ধরা পড়বে টেলিগ্রাম আস্ল প্রায় ।” 



৮৪০ | ১২৯ 
০ম তিল | হস সা র্ টো এ লী এআ ০ বাহিত তাআলা 

ডিপুটা সাহেব ছুটাছুটি করিয়া ষ্টেশনে স্টেশনে টেলিগ্রাম 
করাইলেন, পুলিসও টেলিগ্রাম করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। 
সে কালে তখনও ইংরেজ রাজত্বে সাহেবদের বেল! বেশী বিশেষ 
শান্তি রক্ষার নিয়ম চিলনা, সাহেব দেখিলে সকলেই ভয় করিত 

সাহেবদের সাত খুন মাপ ছিল। 

যে সাহেব মহামায়া ও তাহার চাকরাণীটিকে নিয়া চলিয়া 

গেল তাহার নাম ডগ (0০9৫) সাহেব। সাহেবটি জাতীতে জাম্াণ। 

111110175 06]071101001 অর্থাৎ সৈনিক বিভাগের একজন 

প্রধান কম্মচারা। তাহার অনাধারণ মতা । সুতরাং তাহার 

পরিচয় পাইয়। কেহই তাহার দু্বশ্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে 

সাহসী হয় নাই। ডগ্ সাহেব কলিক।ভায় আনিয়া মহামায়া ও 

তাহার সঙ্গীয় চাকরাণীটিকে নিয়া একব|রে আরমিনয়ান ঘ|টে এক 

জাহাজে উঠিল | কলিকাতা থাকিলে গণ্ডগোল হইতে পারে মনে 

করিয়া কলিকাতা থাকে নাই। চাকরাণ'টির নাম মালতা, সে 

আধা বয়সী ॥ মহামায়া ও চাকর।গটি সজলনয়নে অন্চ্ছি/য় 

সাহেবের তাড়নায় তাহার সঙ্গে যাইতে বাধ্য হ্হয়াডে, সাভেবের 

ভয়ে জোরে কান্দিতে ব! চীৎকার করিতেও পারিতেছে না। 

জাহাজ গন্তব্য পথে চলিল, মহামার! চক্ষের জল মুছিয়া 

মালতীকে বলিল “এখন বিপদে একটু সাহস কর্তে হয়। 

তুই এক কাজ করতে পার্বি £” 

মালভী। কি বল না, চেব্টা করে দেখি। 



২৩০ রি কাতাপথে। 
সস পপ পাপ বার ্সস্স  - শপ পা শী ও শপে পি পপ পা ০ সস 
পক শপ পপ শপ এ সহ সপ সপ শশা শা শিক 4 শে শা পার টপস সপ 

+* 5 মহামায়া | শুনিয়াছি জাহাজে টিনার থাকে। যেখান 

হতে হউক বা কোন আরোহীর নিকট হতে হউক চিঠি লিখিবার 

কাগজ পত্র ও সরপ্রাম নিয়ে আস্তে পারিস? আর জেনে 

আস্বি এ জাহাজ কবে কোথা যাবে । এ জাহাজখানির নাম কি 

াহাও জেনে আস্বি। 

মালতী! আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখি। 

মালতী অতিকষ্টে চিঠি লিখিবার কাগজ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ 

করিয়া আনিল, এবং আনিয়া বলিল “এ জাহাজ আমেরিকা হইয়া 

বিলাতে যাইবে, ১৫ দিন পর মান্দ্রাজ সহরে পৌুছিবে তথায় এক 
দিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া আমেরিকার দিকে যাইবে । জাহাজ 

থানির নাম কাঞ্চন |” তখন মহামায়। মনে মনে ভাবিল কাহাকে 

আমার অপস্থ। জানাইয়া চিঠি লিখ! উচিত। ভ্রাতা রাজ। 

উপাধিধারী বা ভাবী স্বামী উচ্চপদস্থ ক্ল্জকর্ম্চারী হইলেও 

ক্ষমতাহীন স্বচক্ষে দেখিলাম, পিতৃস্থানীয় গুরুদেব যে দুর্দান্ত 

ইংরেজের হাত হতে আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন এরূপ 

সম্ভাবন| দেখি না। তবে কানাই বলাইকে লিখিলে হয়। তাহারা 

কোথায় আছে জানিনা, যাহা হউক তাহাদের ঠিকানায়ই চিঠি দিয়া 

দেখি অনৃষ্টে সখ থাকিলে ইহাতেই শ্বকল ফলিবে। এই মনে 

করিয়া কানাই বলাইর নামে সবিস্তার একখানা চিঠি লিখিয়া 

মালভীর হস্তে দিল। জাহাজের নাম, "কোন্ তারিখে কোথায় 



গঠরুদকিল' | ২৩১ 
তর এ সত পি আর জর পর 

০০০প্ণশ 

এ বস এ হর আর সপ সপ: অন শপ ৩ পপ 
পপ তে পল পি পর সপ রর স্পা 

যাইবে, তাহাতে লিখিয়৷ দিল। কানাই বলাইকে চিঠি লিখিতে 
বসিয়া মহামায়ার ব্দনমগুল লজ্জায় ঈষৎ আরক্তিম হইল 

কি পাঠঃ লিখিবে ভাবিয়া আকুল। শেষ ভাবিয়া চিন্তিয়। 

লিখিল-__ 

“কানাই বলাই, 

তোমাদের গুরুদেব নিতাই ঠাকুরের গৃহে আমাকে দেখিয়াছ 
স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা এক সঙ্গে কত খেলাধুল! করিয়াছি। 
এক সঙ্গী বলিয়া! আজ তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইে 
সাহসী হইয়া এ চিঠিখানি লিখিলাম। আশাকরি তোমরা আমার 

বথাসাধ্য উপকার করিবে । আমি বড়ই বিপদাপনন । ডগ্ নামে 

এক সাহেব আমাকে জোর করিয়া বিলাঁতে নিয়া যাইতেছে 

কাঞ্চন নামক জাহ।ঞ অদ্য কলিকাত। হইতে আমাকে শিয়া 

রন! হইল। দিন পর জাহাজখানি এক দিনের জন্য 

মান্দ্রাজ সহরে 1 ততপর আমেরিক! হইয়। ইংলগ্ে যাইবে | 

তোমরা কোথায় কি ভাবে আছ জ!নিন!, যদি সাধ্য থাকে আমাকে 

উদ্ধার করিয়া উপকার সাধন কর। আমার কেহ নাই যে 

আমাকে এ বিপদ্দ হইতে উদ্ধার করিতে পারে তাই তোমাদের 

নিকট এ চিঠিখানি দিলাম । ইতি-_ 

£মহামায়!” | 



২৩২ কলিকাতাপথে । 
লে লগে শা সপপি আশ পপ পাশ এ পাপ শা পপ হত শপ লাশ নর ৮০ এ 
৭ পিউ ০২০০ ০০ ০০০০ পি সা পা ৫ আল ও সি আস শক 

মহামায়া! যে রাজকন্যা, তাহ চিঠিতে লিখিল না । মালতী 

চিঠিখানি ডাকবাল্সে ফেলিয়! দিরা আমিল। ডগ্ সাহেব মহামায়া 

বা মালতীর উপর কোনও অন্তাচার করিল না। পাছে গ্রীমারে 
বন্ধু আরোহীর মধো কোন একটা গোলমাল ঘটে এই ভয়েই সে 

তাগর ছুরভিসন্ধি কাধ্যে পরিণত করিতে বিরত হইল । মনে 

করিল বিলাতে লইয়! ইহাদিগকে ইচ্ছামত বশীভূত করিয়া 

লইবে। 



চতুর্থ খণ্ড। 
--২০:- 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

১১ 

প্রেমের খেলা 

পাহালপুরীর রাজা ও যুনরাজ প্রন ভি চাদাহথ্র িির্শন 

করিয়া স্বরাজো প্রস্ঠাবন্ঠন, করিতে উদ্যত হইলেন । 'আহারা 

হাসিয়া সাগরস্গাম দে গাঁভছিল। সমুদ্রের অবস্থা বড সুবিধা 

জনক নহে, বড়ই ফান উঠিয়াছে, সুনীল কেনে অধ্ুপাশিতে 

পর্বব্ত সদৃশ উচ্চ উচ্চ তরজনিচয় গর্জন করিঘা উঠিছেছে, 
পড়িতেছে, সুতরাং কিছুদিন তাহারা সেই সমুদ্রের উপকূলে 

অবস্থান করিতে বাধ্য হইল। 

রাঁজনন্দিনী জ্যোতিন্রী ও যুবরাজননিনী বিরজা! মনের 

আনন্দে সমুদ্রের উপকূলে বিচরণ করে ও সমুদ্রজাত বিবিধ দ্রব্য 
আহরণ করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করে, আর কানাই 

বলাইর সঙ্গে বিবিধ্্টান্লী করিয়া! সময় কাটায়। উন্ভায়র অঙ্গে 

তাহাদের বেশ রী হইয়াছে। হাবভাবে পরম্পরে পরস্পরের 

নোভাবও জানিতে গারিয়াছে কিন্তু সাহস করিয়া কেহই 
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প্রকাশ্যে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে না। যাহা হউক তাহাদের 

সকলের অতি সুখে কাল কাটিতেছে, দিন রাত্রি ষে কোন;দ্িিক 

দিয়! চলিয়া যাইতেছে কাহারই খেয়াল হইতেছে না। 

একপিন রাজকুমারী জ্যোতিশ্মরী একাকিনী এক লতাকুগ্রের 

ভিহর বসিয়া ফুলদ্বার৷ মালা গাথিতে লাগিল আর মনের আবেগে 

একটা গান ধরিল। 

গান। «. 

রাগিনী বাহার_-তাল আড়াঠেকা । 

ভাল বাসিবে বলে তাকে ভাল বাসি নাই । 

চখের দেখায় মজ্জে গেছি আমাতে আমি যে নাই ॥ 

দেখিলে সে মুখশণী, আনন্দ সাগরে ভাসি, 

কেবল সে মুখ খানি দিনানিশি দেখ্তে চাই। 

মনে করি ভুল্ব তারে, ভুল্তে মন নাহি পারে, 

একাকিনী রলেও যে সে ুষানি দেখিতে পাই ॥ 
নাহি জানি তার মন, পাব কি তার প্রেমধন, 

ভালবাস নাহি মিলুক আমি ভালবেসে যাই ॥ 

রাজকুমারী যেমন বলাইর অনুগামিনী ছিল বলাও রাজকুমারী 
জ্যোতিণ্বীর নিকট থাকিতে ভালবাসিত। .সে রাজকুমারীর 

খোজে এখানে সেখানে ঘুরিয়া সেই লতা! কুপ্রের নিকটস্থ হইলে 
রাজকুমারীর স্তুমধুর সঙ্গীত িমুদ্ধচিত্তে শুনিল, উৎফুল্পচিত্তে 
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ভাবিতে লাগিল বোধ হয় আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এ শ:” হই ডে। 
তাই যেই সঙ্গীত শেষ হইল অমনি ধীরে ধারে সেই লতাধু রর 
ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীর সম্মুখে দাড়াইয়৷ সহাস্যে 
জিজ্ঞাসা করিল “রাজকুমারী, কার জন্য এ মধুর গ্রেমসঙ্গীত 
হচ্ছে, কোন্ ভাগ্যবানের জন্যই বা এ হুন্দর ফুলের মালা গাঁথা ?” 

রাজকুমারা সলভ্জিত অধোবদনে নীরবে বসিয়া রহিল, 

ব্দনমগ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল । একবার বলাইর প্রতি চাহিতে 

চেষ্টা কিল, পারিল না, ;* বেন লজ্জায় আনত হইয়। পড়িল। 

রাজকুমারীর এ ভাব দর্শনে বলাইর সাহস বাড়িল, সে বলিল 

“আরম কি সেই ভাগ্যবান পুরুব হ'তে পারির %৮ 

এব|র রাজকুণার৷ দৃম্বরে অথচ অবনত বদনে বলিল, “দেখুন, 

আমি রাজনন্দিনী অথচ স্বাধীনা নহি। আপনি অপরিচিত 

একজন দৈনিক মাত্র, আমাদের মধ্যে স্বাধানভাবে প্রেমালাপ 

শেভ পায় না।? 

বলাই তখন কিছু পশ্চ|পদ হইয়া বলিল “ তাই হউক 

আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধগামী হইভে বাসনা করি না” এই 

বলিয়া বলাই তথ। হইছে বিধ্ধ মনে চণিহ। গেল। 

রাঙ্গকুমরী কেন এন্দপ বলল? সে মনের আগুণ কেন 

টাপিয়! রাখিল? মুহুর্তের ভিডর সে ভাবিল পিতার অনুমতি ব্যতীত 

সে কাহাকেও আশ্ুপসর্পণ করিতে পারে না। বলাইর মানে কষ্ট 

দিয়াছে বলিয়! একটু জনুপ্ত হঈল সটে নিস্কু সে যেমন বলাইর 
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অন্বরক্ত বলাইও তাহার প্রতি অনুরক্ত উহা জানিতে পারিয়! 

এক অভূতপূর্ব আনন্দ অনু করিতে লাগিল। মনে করিল 

স্বিধ মতে পিতাকে এক সমর জানাইয়। ্্ীহার অনুমতি গ্রহণ 

পূর্বক বলাইকে আত্মসমর্পণ করিবে । 
এদিকে বলাই ক্ষুপ্রমনে তথা হইতে প্রস্থান পূর্বক অন্যরর 

উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল অদূরে কানাই ও যুবরাজনন্দিনা 

বিরজ! মনের আনন্দে হাস্য ও কথোপকথন করিতেছে । এই 
দৃশ্য দৃষ্টে তাহার একটু হিংসার ভাব হইল কিন্তু সে ভাব ক্ষণিক 
মাত্র। সে এরূপ খারাপ মনোভাব দমন পূর্বক অন্যত্র গস্ান 
'করিল। 

যুবরাীজনন্দিনী বিরজার কানাইর প্রতি আন্তরিক আসন্তি 

হইলেও কানাইর তৎগ্রতি আন্তরিক আসক্তি কিনা সন্দেহ। 

কানাই বিরজাকে দেখিয়! মুগ্ধ, বিরজাকে দেখিতে ভালবাসে, 

বিরজার সহিত কথা কলিয়া আনন্দ পায় কিন্তু তন্মধোও 

মহামাযার সরল মনমোহিনী মুত্তিখানি যেন হৃদয়ের এক কোণে 
ঈ্রাড়াইয়! থাকে । 

এদিকে গোলক ও কিন্কর ডাকের পত্র নিয় কিরিল। 

তাহার! আসিয়া! জানিতে পারিল কানাই ও বলাই প্রভৃতি তথাই 

আছে, সমুদ্রে ঝড় উঠায় যাইতে পারে নাই। তাহার! প্রথমে 

বলাইকে দেখিতে পাইয়া তাহার হস্তে পত্রগুলি দিল। একখানি 

শ্টামলালের পত্র, একখানি নিতাই ঠাকুরের পত্র অপর খানি 
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কাহার পত্র! এ যে মহামায়ার হস্তাক্ষর লিখিত পূর্মোল্লিখিত 

পত্র। শ্যামলাল ও নিতাই ঠাকুরের পত্রে কোন বিশেষ সংবাদ 
নাই কেবল তাহারা এদিকের সংবাদ জানিতে চাভিয়াছে, 

মহামায়ার পত্রখানি অনেক পরের তারিখের । বলাই পত্রথানি 

আদ্যোপান্ত পড়িল, মন্মাহত হইল, কিংকর্ভব্যবিমূট হইয়া ক্ষণেক 

াড়াইয়া থাকিয়। পরে দৌড়িয়া কানাইর নিকট গেল? কানাই 
তখনও বিরজার সঙ্গে কথোপকথন করিতোছিল। বলাই 

কানাইকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া মহামায়ার পত্রখানি দিল। 

মহামায়র পত্র পড়িয়াই কানাই একেবারে ব্জাহতের মত 

বগিয়া পড়িল। কানাই মু₹র্ের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা 

করিল “দাদা, এখন কি করুবে ?” 

বলাই । সেই জাহাজ মারতে যেতে হবে, এখনও হাময় 

আছে, মান্দ্রাজ উপকূলে চল। 

তাহাই হইল। তাহারা রাজা ও যুধরাজকে বলিল যে 

একখানি জাহাজের সন্ধান পাইয়াচে, সেই জাহাজ মারিবার 

উদ্দেশ্যে কতক ধৈন্যসহ গোলক ও কিস্করকে লইয়া মলয়দ্বীপ- 

বাসীদের একখানি নৌকায় মান্দ্রাজ উপকূলাভিমুখে রওনা হইল। 

যুবরাজ স্বয়ং সে কার্ধ্যে চলিল কেননা কানাই বলাইকে সম্পূর্ণ 

বিশ্বাস এখনও করা যায় না। কানাইর হস্থস্থিত মহামায়ার 

পত্রখানি ব্যস্ততা বশতঃ কানাই যেখানে বিয়া পড়িয়াছিল সেই 

থানেই পড়িয়া রহিল । দুর হইতে মুবরাজনন্দিনী এ সব ব্যাপার 
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দক্গন করিঘ। ভ।বিতেছিল কোন গুরুতর ঘটনা ঘটয়া থাকিবেক। 

কানাই বলাই চলিয়া গেলে সে এস্থান দির! যাইবর মময় পত্রখানি 

দেখিতে প।ইয়! কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিল। ভাবিল মহামায়। 

কে? গুরুদেব নিতাই ঠাকুরহ বাঁকে? মহামায়াত কানাই 

বলাই ইহাদের কাহার প্রেমের পাত্রী নহে? মহামায়। কি 

কানাইর প্রেণের পাত £ মনে মনে এইরূপ বিবিধ আন্দোলন 

'করিতে লাগিল এবং পত্রধানি সাবধানে রাখিয়া দিল। 
কানাইর এখন মানসিক অবস্থা! কিরূপ 2 যুবরাজনন্দিনী 

বিরজার লস্ডাশীল। সুন্দর মুন্তিখনির কিছুই তাহার হৃদয়ে স্থান 

নাই, মহামায়ার সরল মধুর মুিখানি তাহার সমস্ত হদর অধিকার 
করিয্ব। বনিরা্ি। মভামায়। বে কিরূপ বিপদাপন। হইয়াছে, কি 

কষ্টে তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছে সেই চিন্তায়ই কানাইর 

মন নিমগ্ন ; কি প্রকারে তাহাকে উদ্ধার করিবে, তাহাকে উদ্ধার 

করিতে আদৌ সমর্থ হইবে কিনা ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন 

ব্যতিব্যস্ত ছিল সুতরাং বিরজার বিধয় আর তাহার মনে স্থান 

পাইল না। নৌকায় চলিয়াছে তখনও মহামায়ার চিন্তা, একবার 

বলাইকে জিজ্ঞাসা করিল “দাদা, মহামায়াকে কি উদ্ধার কর্তে 

পারবে? তোমার কি মনে হয় ?” বলাই উত্তর করিল “আমার 

মনে হয় মহাদেবের কৃপায় তাহাকে. উদ্ধার করে আন্তে 

পারব ।” 



চতুর্থ খণ্ড। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

৬ 

শি রশ 

পাতাল রাজ্যে অরাজকতা । 

কানাই বলাই প্রভৃতি মহামায়কে উদ্ধার করিবার মানসে 

কাঞ্চন জাহাজ মারিতে চলিয়া গেলে যুবরাজ নন্দিনী বিরজ! 
কানাইর পরিত্যক্ত মহামায়ার লিখিত চিঠিখ(ণনি আরও দুই তিন 

বর বিশেষ মনোষেগের সহিত পড়িল। পড়া শেষ হইলে 

ভাবিল, “নিশ্চয়ই এই মহামায়া) এই কানাই বলাই ইহাদের 

কাহারও প্রতি আসক্ত । ইহাদের সঙ্গে কেবল গুরুগৃহে তাহার 

পরিচয়-_ইছাদের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ 

হয় ন'-_-টহাদের কাহারও প্রতি আসক্তি না থাকিলে ইহাদের 

নিকট সে চিঠি লিখিবে কেন? নিশ্চয়ই তাহার নিকটস্থ না 

হউক দুরস্থ আস্তীয় স্বজন আছে অথচ তাহাদের নিকট না লিখিয়া 

ইহাদের নিকট লিখিবার কারণও এই যে ইহাদের মধ্যের 

আসক্তির পাত্র তাহার জন্য যতদুর চেষ্টা করিবে আনা আত্মীয় 

স্বজন সেরপ করিবে না। তাঁগ্ার আসক্তির পাত্র তালার উপর 

বিশেষ আসক্ত থাকার সন্তুব কেননা প্রাণপণ করিঠা হাহাকে 

উদ্ধার করিতে হংবে, তত্প্রতি ঝিশব আসক্ত না হইলে সেরূপ 



১৭৪ পাতাল রাজ্যে অরাজন,তা | 
শ্নাল শপ. আন স্ আস রস ই সম্পস্ স্ মি শপ. জজ্স্প » » শপ পপ শ শা শা তি 

০০০০০ বসির শপ স্পা আআ সি শথ শি আগ আছ ওল লন সক কন জল | আস সপ সন সী শর সদ তি এসএ 

কেভ করে না, মহামায়ার গ্রুৰ বিশাস ইহাদের মধো কেহ তাহার 
জন্য গ্রাণ বিসর্জন করিতেও কুতিত হইবে না। নডুব! ইহাদের 
নিকট মে আদৌ লিখিত না। কিন্তু সে ব্যাক্ত কে? কানাই 

কি বলাই কিছুই ঠিক করিতে পাঁরিল না, মনে মনে বড়ই সন্দেহ 
হইতে লাগিল যে কানাই ও হইতে পারে কেনন! পত্র পড়িয়। সে 

বসিয়। পড়িয়াছিল ইহ! সে লক্ষ্য করিয়াছে । এইরূপ মনে মনে 

আন্দোলন করিতে করিতে সে বিষণ্ন হৃদয়ে রাজনন্দিনী 

জ্যোভি্্য়ীর নিকট মহামায়ার চিঠিখনি লইয়া! গেল। 

সে রাজনন্দিনী জ্যোতিম্মায়ীকে বলিল “ দেখ দিদি, কানাই 

বলাই কোথ! গেছে জানিস্।» ্ 
জ্যোতিণ্ময়ী। কেন জান্ব না ? তাহার যে একখানি 

জাহাজ মার্তে গিয়াছে। 

বিরজা। কি জন্য জাহাজ মার্তে গিয়াছে তাত তুমি আর 

জান না, তার! যে মহামায়াকে উদ্ধার করতে গিয়াছে । 

জ্যোতিশ্ময়া। (সবিশ্ময়ে) মহামায়া কে? 

বিরজা। তা আমি জানি না এই দেখ তার পত্র । কানাইর 

হাত হতে পত্রখানা পড়ে গিয়েছিল আমি কুড়ারে পেয়েছি। 
জ্যোতিন্দর়ী পত্রখানি একবার ছুইবার তিনবার অতি 

মনোযোগের সহিত পড়িল। তারপর বিরজাকে জিজ্ঞাসা করিল 

“এ প্রত্রখান। গ্েঁধূছি কানাই বলাই উভয়ের নামেই রয়েছে তবে 

কফানাইর হাতে কি পত্রখান! গুথয় হইতে ছিল 1” 



তটরদক্ষিণ!। ২৪১. 
রে শপ আশ সং শত শ। আত আজ পপ বাশ রশ চে চে ০০ শপ শা সি শপ শট পে এ ক পপ পাস ন্ চে 

ক্র ০০ স্পা পপ পচ সপ সা পা পার 

বিরজা। না, বলাই পঞ্রখান| হাতে করে নিয়ে আসে, বোধহয় 

সে ইহা পূর্বেই পড়িয়াছিল, পরে সে ইহা কানাইর হাতে দেয়। 

জ্োতির্য়ী । কানাই পত্র পড়িয়া কি করিল পত্র তার 

হাত হতে পড়ে গেল কি প্রবারে £ 

বিরজা। আমি দূর হতে দেখতে পেলাম কানাই পত্রখানা 
পড়েই বসে পর্ল। তারপর, তারা চলে গেল আমি পত্রখান! 

সেখানে পড়ে আছে দেখতে পেয়ে কুড়ায়ে নিয়ে অস্লাম। 

জ্যোতিশ্ময়া। কানাই বখন পত্র পড়েছিল বলাই তখন কি 

কর্তেছিল। 

বিরজা। বলাই তখন দাঁড়িয়েছিল মাত্র। 

জ্যোতি্ন্ময়ী ক্ষণেক চিন্ত! করিয়াই বুঝিতে পাড়িল যে কানাই 

বলাই এ. উভয়ের মধো যদি কেহ মহ।মায়ার প্রতি আশক্ত থাকে 

তবে কানাই অধিক আশল্ত,তবে উভয়েরই যে মহামারার প্রতি 

বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে তাহ।র অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সে মনে 

মনে স্থির করিল যে বলাইর মহামার।র প্রতি মনের ভাব কিরূপ 

তাহ! জানিতে না পারা পর্য্যন্ত বলাইকে আত্মমনোভাব জনিত 

দিবেনা, তাহার মনে একটু সন্দেহ রহির! গেল, আর বিরজার মনেত 

যথেষ্ট সন্দেহ বহ্ছিই জুলিতে লাগিল। প্রেিষ্টের যে পদে পদে 

নন্দেহ জম্মিয়া থাকে। 



্গি পাতাল রাজ্যে অরাজকতা । 

যথাসময়ে তাহারা! পাতাল রাজ্যে পনুছিয়৷ জানিতে পাঁরিল 

যে মন্ত্রী রাজ। হইয়াছে তখন রাজ। দ্িগন্বর কিংকর্তৃব্যবিমু় হইয়া 
কণ্ঠ। জ্যোতির্্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল “এখন কি কর! যায় 2 

জ্যোতির্্নয়া বলিল “চিল যাই রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করি 

আমাদের অমাত্য সকল ও প্রধান প্রধান অনেক লোক ছিল 

তাহারা কি সকলেই আমাদের বিরুদ্ধাচারী হইবে %” 

রাজা। সম্ভব নহে। 

তাহার এইরূপ আলোচন! করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে 

এরূপ সময় অনেক রাজসৈন্য আসিয়া তাহার্দিকে ঘেরিয়া 

ফেলিল। তাহাদের সঙ্গে যে সামান্য মাত্র সৈন্য ছিল তাহারা 
কোন বাধা দিতে সাহসী হইল না। রাজ! ও রাজকুমারী কারা- 
গৃহে আবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক কারাগৃহে প্রহরী বেষ্টিত হইয়া 
আবদ্ধ রহিল। 

বর্তমান রাজা বিশ্বনাথের কন্য! চঞ্চলকুমারীর ইচ্ছানুসারে 
বিরজ! চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে রাজভবনেই রহিল। বিরজার মনে 

হইতে লাগিল যে কারাগৃহে জ্যোতির্য়ীর সঙ্গে থাকিতে পারিলে 

যেন এ অবস্থায় সুখী হইত কিন্তু মনে ইচ্ছ। থাকিলেও সাহস 

করিয়। মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিল না। 



চতুর্থ খণ্ড। 
রসি 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

--$০১-_ 

কাঞ্চন জাহাজ । 

কানাই বলাই প্রভৃতি যুবরাজ সঙ্গে কাঞ্চন জাহাজ মারিবার 
উদ্দেশে চলিয়াছে। যুবরাজ নৌকাপথে য/ইতে যাইতে জিজ্ঞাসা 
করিল “কাঞ্চন জাহাজের সন্ধান পেলে কি করে ?” বলাই মনে 

করিল যুবরাজ বখন সঙ্গে চলিরছে তখন আর তাহার নিকট 

প্রকৃত বিবরণ গোপন করায় কোন লাভ নাই, তাহার নিকট সমস্ত 

কথা প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল। তাই সে উত্তর করিল, 

*আমরা সন্ধান পেয়েছি এক আত্মীয়ের চিঠিতে ?” 

যুবরাজ। সেকিরপ! চিঠি পেলে কৰে ? 

বলাই। আজই পেরোই, তাকে এক সাহেব সেই জাহাজে 

ধরে নিয়ে যাচ্ছে । 
যুবরাজ। (সবিন্ময়ে) সাহেব ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিছে। 

সেকে? ৰ 
বলাই। সে মহাসঃয়। লাগক একটা শেৌঁয়ে। 



২৪৪ কাঞ্চন জ্রাঙাজ । 

যুবরাজ । তাই বল, মহামায়! নামক একটা যুবতী মেয়ে, 
তাকে সাহেব ধরে নিয়ে জাহাজে দেশে যাচ্ছে বোধ হয়। 

* কানাই | আজে হ। 

তখন বলাই আনুপুবিবক সমস্ত কথা বলিলে যুবরাজ বলিল, 
“জাহাজ মেরে দ্রব্য জাত 9 পাওয়া যাবে অথচ একটা মেয়ে লাভ 

হবে, এ ভাল কাজই বটে; পূর্বে বললেই ভ হ'ত, আরও কিছু লোক 
নিয়ে আস্তুম। 

বলাই। যে লোক জান! গিয়াছে তাই আমাদের কাজের 

জন্য যথেষ্ট হবে, এখন ক্তাহাজ খানার লাগ্ পেলে হয়। 

যুবরাজ । জাহাজ কোথা কোথা থামবে ? 

বলাই । জাহাজ অন্যান্য স্থান হইয়। আর দশ দিন পর 

মান্দ্রীজ সহরে এক দিনের জন্য থামিবে, তথ। হইতে আমেরিকা 

হইয়! বিলাতে অর্থাৎ ইংলগে যাবে। 

যুবরাজ। আচ্ছা, নৌকা বেয়ে চলুক বোধ হয় ধরা যাবে। 
নৌকা দ্রুতগতি বেয়ে চলিল, যথাসময়ে তাহারা মান্দ্রাজ সহরে 

পঁছ্ছিয়! দেখিতে পাইল যে কাঞ্চন জাহ।জখান! লাগান রহিয়াছে। 

তারপর দিন সেখান হইতে জাহাজখান। ছাড়িয়। যাবে, তাহারা 

অনুসন্ধানে জানিতে পারিল। 

যুবরাজ বলিলেন “জাহাজ ত এখানে মারা সহজ হইবে না, 
এখানে আন্যান্য অনেক জাহাজ রহিয়াছে ।.নিশেষ বন্দরে অনেক 

সৈলিক আছে 'ভাহারাও আসিয়! পড়িবে । 



স্টরুদক্ষিণা | ২৪৫ 
উপ অজ ও স, শক, ৯৮ লহ শা শত সপ সপ শপ শ ্পশ সপ মস 

তি শপ সপ শপ শপ আর শে শত শপ শসা চলত পিপিপি পি সি এ সে 

কানাই । (উৎ্কষ্টিত কে) সে কি কর! যাবে। 

যুপরা। জাহাজ এখান হতে চারা চলিয়। গেলে পথে 

মারতে হইবে। 

বলাই। সেকিন্ধূপে হইবে। আমরা যে নৌকায় যাচ্ছি, 

জাহাজ আমাদের অনেক আগে ঢলিয়া যানে। 

যুবরাজ । তাহার ব্যনস্থা কর্চি, আমরা সকলে টিকেট 
করে জাহাজে উঠে পড়, কতক লোক নৌকা লইয়া! ছলিমনদ্বীপে 

যাউক সেখান দিয়া যখন জাহাজ বেতে থাকবে তখন জাহাজের 

কল ভেঙ্গে দিব। জাহাজ সেখানে আটকিয়ে থাকৃবেই, ইতিমাধ্যে 

* আমাদের নৌকা তথায় যাইয়া! পঁহছিলে জাহাজ আক্রমন করিব। 

কানাই বলাই বলিল “এ পরামর্শ মন্দ নতে।” যুবরাজ, 

কানাই, বলাই, গোলক ও কিন্কর এই কয়েক জন টিকেট করিয়া 

কাঞ্চন জাহাজে উঠিল। তাহাদের অন্যন্য লোকজন নৌকা 

লইয়! ছলিমন দ্বীগ/ভিমুখে রওনা হইল। 

জাহাজে উঠিয়। কানাই সর্বাগ্রে খুজিয়৷ দেখিতে লাগিল 

মহামায়া আছে কি না। খুজিতে খুজিতে মহামায়াকে দেখিতে 

পাইল মহামায়া বঠিয়া আচে তাহার পারে চাকরাণী বসিয়ছে 

সেই চাকরাণীই মালতী । মহামায়া এখন বেশ বড় হইয়াছে, চেহারা 

খানি যৌবনোন্মুখিনী শোভায় ঝলনিয়া পড়িভেছে। কানাই 

দুর হইতে মহামায়াকে দেখিয়! এবং তাহার বঞ্চিত নূপলাবণ্য দর্শনে 



২৪৬ কাঞ্চন জাহাজ । 
পপ শপ শপ 

লা আও হারার পা লে সপ প্র সপ স সপ কানিজ 

বিমুগ্ধ চিন্তে অনেকক্ষণ টাহিয়া রহিল, তখন আর বিরজার 

লজ্জাময়ী মুগ্তি তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না অনেকক্ষণ! অনিমিষ 

নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ মহামায়াও সেই দিকে মুখ 

ফিরাইয়! কানাইকে দেখিতে পাইল, অনেক দিন উভয়ের দেখ! 

সাক্ষাৎ না থাকিলেও দৃষ্টি মাত্রেই কানাইকে চিনিতে পারিল অমনিই 
তাহারা বদনমণ্ডল আনন্দ মিশ্রিত লড্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল, 

টক্ষুদ্বয় আপনিই নত হুইয়। পড়িল। কানাইও বুঝিল “ম মহামায়া 
তাহাকে দেখিয়। চিনিতে পারিয়াছে ও আশ্বানেত এবং আনন্দিত 

হইয়াছে তৎপর কানাই ও হুষ্টান্তঃকরণে স্বস্থ।নে প্রস্থান করিল! । 
এদিকে জাহাজ যথাসময়ে ছলিমন দ্বীপের নিকট উপস্থিত ও 

হইলে রাত্রিযোগে যুবরাজ, কানাই বলাই প্রভৃতি জাহাজের কল, 

ভাঈিয়। দিল। তার পরদিন আর জাহাজ চলে না। জাহাজ 

মেরামত আরম্ত হইল ছুই এক দিন চলিয়া গেলে তাহাদের 

নৌকাও আসিয়! পৌনুছিল। সময় বুঝিয়া নৌকার: লোকজন 

আসিয়! জাহাজ আক্রমণ করিল। 
যুবরাঞ্জ, কানাই বলাই প্রস্তুতি সেই মাক্রমণে যোগ দিল। 

ডগ্সাহেব এরূপ হঠাৎ আক্রমণ দৃষ্টে বিশেষতঃ আক্রমণকারীদের 

মধ্যে জাহাজের আরোহীদ্দের মধ্যে কয়েকজনকে দেখিতে পাইয়৷ 

অনুমান করিল যে আক্রমণকারীগণ নিশ্চয়ই মহামায়াদের খোজ 

পাইয়। উদ্ধার করিতে আসিয়াছে । “01, 09 00098 105৮9 

00009 (0 7650119 (9 21 1 ৪০৪” অর্থ।ত দুরাজ্সারা মেয়েটি 



গুরুদক্ষিণ। | ২৪৭ 
সস আত পল 

উদ্ধার করতে এসেছে দেখছি! এই বলিয়া সেও প্রতিআক্রমণ 
আরম্ভ করিল। জাহাজের যুদ্ধনিপুণ অন্যান্য ব্যক্তি তাহার সঙ্গে 

প্রতিআক্রমণে যোগ দিল। ডগ্সাহেবের একটি গুলি বাইয়া 

যুবরাজের কপাল দেশে লাগিল। যুবরাজ অমনি অভ্ঞ্ঞান হইয়া 
পড়িল, মস্তক হইতে অজজ্ররক্ত নির্গত হইতে লাগিল ক্ষাণেক 

পরেই তাহার প্রাণবায়ুও বহির্গত হইল। মুকু্ক সময় মধ্যে এই 

ঘটন! হইয়! গেল। কানাই 'তদ্দষ্টে ডগ্সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া 
একগুলি ছাঁড়িল, গুলি বক্ষস্থলের দক্ষিণভাগের উদ্ধাদিক ভেদ 

করিয়া দক্ষিণবাহুর উপর অংশ ভেদ করিয়া! চলিয়া গেল। সাহেবও 

অভ্ভান হইয়। জাহাজের ডেকের উপর পড়িয়া গেল তাহার দেহ 

হইতে রক্তআব হইতে লাগিল । জাহাজস্থ অন্যান্য লোকও 

প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া এদিক ওদিক সরিয়া পড়িল, কানাই যাইয়। 

হাত ধরিয়া মহামায়াকে কামর! হইতে বাহির করিয়া আনিল এবং 

তাহার চাকরাণীসহ তাহাকে নৌকায় ভুলিয়৷ দিল। চাকরাণী 

মালতী বলিল “এখন বোধহয় আমাদের বিপদ কেটে গেল, যাহা- 

হউক, সাহেব কিন্তু আমাদের কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করে 

নাঁই।” কানাই বলিল, “সে তোমাদের সৌভাগ্য, সে সাহেব 

বোধহয় মারা গিয়াছে।” এ বলিয়। সে জাহাজের উপরে যাইয়! 

দেখে সাহেব মরে নাই .সাহেবের জ্ঞান হইয়াছে কিন্তু তাহাদের 

সঙ্গীয় লোকজন তাহাকে শিকল দিয়! বান্ধিয়াছে। তদ্দৃষ্টে 

কানাই ঝিল, “একে আর বেন্ধে কি হবে £” 



৯৮ কাঞ্চন জাহাজ । 
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100 এ সপ শর এ রস ররর পম উট 

বলাই । একে নাকি পাতাল রাজ্যে নিয়ে কালীর কাছে 

বলি দিবে। 

তাহাদের সঙ্গীয় লোকজন ধলিতে লাগিল তাহাদেধ যুবরাজকে 

এ যখন হত্যা। করিয়াছে তখন ইহাকে লইয়। তাহাদের মা! কালীর 

নিকট বলি দিবে। কানাই বলাই এ বিনয় পুনঃ পুনঃ নিষেধ 
করিতে ল।গিল, কিস্কর বলিল, “তাতে আমাদের ক্ষতি কি? 

লাঙেবেকে লকয়া এরা বলি দিতে পান্তর দেউক, যেমন দুষ্ট সাহেব 
তেমনি তার উপযুক্ত শাস্তি হবে ।” 

বলাই বলিল, “একে নিলে যে নৌকা আবার বৃথা বোঝাই 
হবে। 

কিচ্ধর। তা এরা একে নিতে চাঁয় কি করবে 2 

তাহাদের সঙ্গীয় লোকজন কেহই তাহাদের নিবেধ শুনিলনা । 

সাহেবকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া নৌকায় নিল। জাহাজের যথেষ্ট 
জিনিষাদি লুষ্টণপুর্ববক নৌকা বৌঝাই করিয়। স্বদেশা ভিমুখে 

প্রস্থান করিল। 



চতুর্থ খণ্ড । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

৮860: 

পাতাল রাজ্যে হত্যাকাণ্ড । 

ডগ সাহেব মহামায়া ও তাহার চাকরাণী মালতী্কে লইয়া 
কানাই বলাই প্রভৃতি পাতাল রাজ্যে আসিয়া পৌত্ছিল। 
তথায় আসিয়া তাহারা জানিতে পারিল যে, রাজা! ও জ্যোতির্য়ী 

কারাগারে বন্দী রহিয়াছে। মন্ত্রী বিশ্বনাথ রাজা হইয়াছে ও 

সেনাপতি চন্দ্রনাথ যুবরাজ. হইয়াছে । তখন কানাই বলাই 
কিছুকালের জন্য কিংকর্তন্যবিদুঢ় হইল। অল্প সময়ের মধ্যেই 

তাহার! তাহাদের কর্ঠব্য স্থির করিয়া নিল। তাহারা স্থির করিল 
বর্তমান রাজত্বের আদেশানুযায়ীই তাহারা সমুহ চলিবে ভবিষাতে 

যেরূপ ঘটনা হয় তদনুসারে চলিবে কিন্তু জ্যোতির্দময়ীকে উদ্ধার 

করা বলাইর মনের অভিপ্র/য় রহিল। 

চঞ্চলকুমারীর ইচ্ছানুসারে বলাই সেনাপতি হইল আর 

কানাই সহকারী সেনাপতি পদে অধিভিত হইল। মহামায়া ও 



২৫৪০ পাতাল রাজ্যে রি 
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সস সপ স পসপ 
সত শা তল তি পপ পপ ০ লেস সপ শপ পিপিপি 

মালতী চথ্চলকুমারীর ইচ্ছানুষায়ী রাজুরীতে তাহাদের সঙ্গে 
বাস করিতে লাগিল। 

কানাই বলাইর প্রায় রাজপ্রাসাদে নিষন্ণ হয় কিন্তু তাহাদের 

অনিচ্ছা সন্বেও যাইতে হয়। বলাইরত তথায় যাওয়ার সম্পর্ণ 

অনিচ্ছা কেননা! চঞ্চলকুমারী তাহাকে বড়ই ব্যতিবাস্ত করিয়া 

ফেলে। বলাইর কথানুষায়ী এখন সে রাজকন্যা হইয়াছে এখন 

আর বলাইর তাহাকে বিবাহ করার কি আপন্তি হতে পারে ? 

কানাই বিরজাকে দেখিয়! এখন লজ্ভা বোধ করে তাহার কাছে 

ঘেসিতেও ঢাহেনা অথচ মহামায়াকে দেখিতে ভালবাসে এবং 
তাহাকে দেখিয়! আনন্দ বোধ করে। বিরুজা ও মহামায়া 

উভয়েই আবার তাহাকেই চায়। কানাই বিরজাকে এড়াইয়া 

চল[য় বিরজা বড়ই ক্ষুন্ধ ও বিষগন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল 

না যে কানাই পূর্নব হইতেই মহানায়ার প্রত আসক্ত মহামায়াও 
তৎ্প্রতি আসক্ত । উভয়ের ব্যবহারে চঞ্চলকুমারীও তাহ! 

বুঝিতে পারিল। 

বিরজা এদিকে পিতৃবিয়োগে ছুঃখিত ওদিকে কানাইর 

ব্যবহারে মর্ম্মাহত। একদিন সে রাজপ্রাসাঁদের একটি নিভৃত 

কক্ষে বসিয়া বিষগ্র বদনে নিজের ছুরদৃষ্ট ভাবিতেছে আর 
অশ্রজলে প্লাবিত হইন্ডেছে। তাহার জীবন ভ।রবাহ বোধ হইতে 

লাগিল। সে বিষ অস্তঃকরণে গান ধর্িল-- 
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বেহাগ--আড়াঠেক|। 

“ কেল জীবন না বায়। 

সুখ ফুরায়ে গেছে দুরন্ত ছুঃখের বায় ॥ 

আগে কি জানি এ কথা, ভালবেসে পাব ব্যথা, 

স/ধকরে কাদিতে যে, হবে নিরাশায়। 

প্রাণের পিয়াস! মোর, মিটিল না হায় ॥% 

তখন চথ্লকুমারী তথ্ুয় আসিয়। বিরজাকে তদবস্থায় দর্শনে 

হইয়! বলিল “ তুই কান্দছিস? কেন্দে কি হবে?” 

বিরজা । আমি কান্দতেই জন্মিয়াছি কেনদোহ জাবল কাটাতে 

হবে। 

চঞ্চলকুমারী। শত্রু দূর করে ফেলিয়ে দে তবেই আর 
কান্দতে হবে না সুখ হবে। 

বিরজা। শক্র কে? 

চঞ্চলকুমারী। কেন মহামায়া 

বিরজা। সে যে প্রেমের অতুলনীয় সৌন্দর্ধাময়ী ছবি। 

তাকে আমি কি করে দুর কর্ব % আমার অদৃষ্টে যা হবার 

তা হবে আমি তা পার্ব শা। 

চঞ্চলকুদারী | মা হয়'তোর হয়ে আমি সে কাজ কর্ণ সুই 

কান্দিস্ না। 



ত্৫৭ পাতাল গ্লাজযে হত্যাকাণ্ড। * 

বিরজা!। (শিহরিয়া) তাতেই যে আমি ভালবাস! পাব তার 

ঠিক কি? ৮. ্ 

চঞ্চলকুমারী। তুই দেখেনিস্ কান্দিস না। 

তারপর একদিন চঞ্চলকুমারী বলাইকে ধরিয়! বসিল “তা 
এখনতো আমি রাজনন্দিনী হয়েছি তোমার কথা এখন তুমি রাখ 1” 

বলাই হাসিয়। উত্তর করিল-_“তা৷ ব্যাস্তকি রাজ্যের গোলমাল 

সব ভালমত চুকে যাক তারপর তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে। 
চঞ্চলকুমারী। রাজ্যের গোলমালতো নিত্যই আছে সে জন্য 

আমাদর হুখ ভোগ বন্ধ থাকবে কেন ? 

বলাই। (হাসিয়৷ ) “তা মনের আনন্দ কর্তে নিষেধ কি ? 

কিছুদিন চলে যাউক তারপর যা হয় কর! যাবে ।৮ 

এই ভাবে উভয়ের হাস্য পরিহাসে |কছু'দন চলিতে লাগিল। 

এদিকে কানাই বলাই রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকাঁদগকে 

বশীভূত করিয়! কারারুদ্ধ রাজাকে সিংহাসনে পুনর্ববার বসাইতে 
চেষ্ট! করিতেছিল। রাজনন্দিনী জ্যোতির্ন্ময়ীও গোপনে গোপনে 

লে বিষয় চেষ্টা করিয়া কতক কৃতকার্য্য হইতেছিল। 

বলাই একদিন সন্ধ্যার পর কারাগুহে জ্যোতির্ঘ্য়ীর নিকট 
উপস্থিত হইলে। বলাই তখন প্রধান পেনাপতি, কাজেই তাহার 

সর্বত্রই অবারিত দ্বার । জ্যোন্চির্ময়ী সন্দিগ্ধতাবে জিজ্ঞাসা 

করিল * আপনি ত এখন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি আমি একটা 



গুরুদক্ষিণা | ২৫৩ 

হা... 

সামান্য বঃন্দনী মাত্র। আমার প্রতি ক আদেশ প্রচার কর্তে 

এখানে এসেছেন ?” 

বলাই। আপর্সনি এখনও আমার নিকট রূপ, গুণ, সর্বেবশ্ব্যা- 

ময়ী রাজনদ্দিনী আমি আপনার ভৃত্য আপনার ইচ্ছা পুরণ 

করিতে আমার বড়ই আনন্দ। 

জ্যোতিণ্ময়ী | মহামায়া কেমন আছে ? 

রাজকুমারী এদিকের সমস্ত খবরই জানিতে পারিয়াছে। 

বলাই উত্তর করিল। তাকে যে উদ্ধার করে এনেছি 

তাও জেনেছেন দেখছি। তা সে এখন ভালই আছে। 

ল্যোতির্্ময়ী। সে আপনার কে হয় ? 

বলাই। মে আমার কেউ হয় না। গুরুগৃহে তাকে আমরা 

দেখেছি বোধহয় কানাই তাহার প্রেমাকাঙক্লী | পুর্ব হইতেই 

ভাদের মধ্যে বড় সদ্ভাব ছিল। 

জ্যোতির্দয়া। সেকি? কানাইকিবিরজা ও মহামায়া 

এই দুজনেরই প্রেমাকান্ক্ষী, দুজনের সঙ্গেই কি প্রেমের খেল! 

খেলে? 

বলাই। কানাই ত এখন বিরজার কাছ দিয়াও ঘেসে ন1। 

জ্যোতির্দয়ী। আমি ত এখন বন্দিনী আমার ইচ্ছা পুরণ 

করিয়া আপনার বিপদ ব অনিষ্ট বই লাভ নাই। আম| হতে 

'াপনার রে থাকাই ভাল। 



২৫৪ পাতাল রাজ্ো হত্যাকা 
পর পর অপ. জপ শত সস পপ আস: না শি শা সম ম্এারস্প্জ্স্পেপ 

বলাই। নিশ্চয়ই জান্বেন, আপনি শীঘ্রই মুক্ত হবেন এবং 
রাজনন্দিণী স্বরূপে রাজ প্রাসাদে থাকবেন। আর আপনার জন্য 

আম শত সহ বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করি। আপনার জন্য আম 

প্রাণ দিতেও কুঠিত না। আপনি আমাদের প্রাণ রক্ষার মূল 
কারণ। 

জ্যোতিন্ময়ী। তবে শুন, আজ আমিও প্রাণ খুলিয়া ভোমাকে 

বলিতেছি তুমি আমার হৃদয় সর্ববস্থ, যে দিন কালীমন্দিরের সম্মুখে 

তোমাকে প্রথন দেখিয়াছি দেই দিনই প্রথম দর্শনেই আত্মহার। 
হয়েছি, 'হমুহুর্েই রাজভবনে কিরিয়। চক্রান্তে তোমাদের জীবন 

রক্ষা করেছি, আমি বড় ঘরের কন্যা অদৃষ্ট গভিকে এখন এই 
দুর্দিশাপন্ন। আমি অবলা রমণী কে আমকে উদ্ধার করিবে ? তুমি 

আমার হৃদয়ের দেবতা, চক্ষের মণি তোমার নিকট এখন আর 

আমার কোন লজ্জা নাই, এই দেখ আমি কে। 

এই বশিয। পিনোননত-ঘয়েধির-শোতি ত-পন্ধ-কদলীবর্ণ-সম্গিভ 

। বক্ষের আবরণ উদ্মোচন পূর্ণথক বলাইর সম্মুখে প্রদর্শন করিল 
| বল।ই নেই বক্ষ স্থলে দেখিতে পাইল স্বর্ণাঙ্ছরে লিখিত রহিয়াছে 

না] 

'দুক্ষিনপাড়ানিবাসী রাজা বারেন্দ্রন/রারণের কন! জ্যোতির্ঘায়ী।” 
বলাই। (ববিশ্মঘ়ে) এ যে আমাদের দক্ষিণ পাড়ার 

রাজকন], তুমি এখানে। 

জ্যোতির্নায়ী। আমি শৈশব হতেই অগহৃ! হয়ে এখানে 
লালিত পালিহ ও বদ্ধিত হয়েছি। ভোম[দের এই কারার 
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রাজার নিকট শুনেছি এক সন্ু!সী নাকি আমি শৈশবে অপন্ৃছা, 

ভব এই ভবিব্যতবাণী বলিয়া আমার বুকে এই স্বর্ণা লিখি 

দিয়াছিলেন, শ্শমার বয়দের সঙ্গে সঙ্গে এ লিখা যেন আরও 

উজ্জ্বল হইতেছে, এ আর মুছেন। 1” 

এই বলিঘা জ্যোতিশ্মরী বক্ষাবৃত করিয় ভীডাবনত নদনে 

নীরবে দাঁড়াইয়া! রহিল । বলাই সতৃষ্ণনয়নে তাহার প্রতি ্ষণেক 

তাকাইয়া "তাহার সলজ্ডিত রক্তিম মুখমগুল ধরিয়া একটা গাঢ় 

চুম্বন বসাইয়া দিল। উভয়েই শীহরিয়া উঠিল। মু্কান 

উভয়েই স্তন্তিভ | বলাই দ্রঙগতি তথা হইতে প্রস্থান করিলে 

জ্যোতির্ময়ী ঘণ্্নাক্ত কলেবরে বসিয়৷ পড়িয়া আ্ধোশ্যট স্বরে 

বলিতে লাগিল “আ! কি স্খ। কি আনন্দ, আমর মত 

হহভাগিনীর অদৃষ্টে কি এরূপ স্বর্গীয় আনন্দ ঘটিবে। মা 

জগদন্বা, তোমার প্রতি বদি আমার অচল! ভক্তি থাকে তবে যেন 

আমি তোমার দয়ায় এ আনান্দে বঞ্চিত হই না” কেযেন 

আড়াল থেকে গম্তীরস্বরে বঞিল “বধ হবে না।” সেআর 

কেহ নহে, বলাই। জ্যোতির্্মুয়ী চাহিয়া দেখিল কাহাকেও দেখিতে 

পাইল না। 

বলাই নিজ ভবনে প্রত্যাগমন পুর্ববক উৎফুল্ল হৃদয়ে 

আহারাঁদি করিয়া শয়ন করিল কিন্তু নিদ্রা হইল না। কি প্রকারে 

কার্ধোদ্ধার করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সমস্ত 

রাত্রিটি অনিদ্রা়ই অতিবাহিত হইল। প্রহ্ষে শষ্যা হইতে 



২৫৩ পাতাল রাজ্যে হত্যাকাগ্ড। 
শি শশে 

প্স্প্স্প 

গাত্রোথানের পর হস্ত মুখ প্রঙ্গালন পুর্ববক গুহ হইতে লহির 
হঈয়াই পথে শুনিস্তে পাইল রাজপুরীহে এক খুন হয়েছে, 

কেহ বলে মহামায়া খুন হয়েছে, কেহ বলে বিরজা খুন হয়েছে, 
বলাই তত্ক্ষণা দৌড়াইয়া রাজপ্রাসাদে গেল । সেখানে যাইয়। 
দেখিতে পাইল কানাইও তথায় ঈাড়াইয়! রহিয়াছে । আর অনেক 

লোকও তথায় জড় হইয়াছে। কানাইকে ত্রস্তম্বরে জিজ্ঞ।সা 
করিল “কি হয়েছে, কে নাকি খুন হয়েছে ।” 

কানাই । (মানমুখে) হা বিরজাকে নাকি কে খুন করেছে। 

বলাই। আহ! হা, এমন ননীর পুতুল, তাকে আবার কে 
খুন করলে । তার সঙ্গে আবার কার শক্রত! হতে পারে? 

কানাই। বোধহয় মহামায়াঞ্ষেই খুন কর্নার উদ্দেশ্য ছিল। 

বলাই। তবে মহামায়াকে খুন না করে বিরজাকে খুন 

করল কি করে ? 

কানাই। কাল রাপ্ত্রিতে কিজন্া বলা যায় নাবিরজার 

শধ্যায় মহামায়। গুয়েছিল আর মহামায়ার শয্যায় বিরজ! গশুয়েছিল 
তাই বিরজ। খুন হয়েছে। 

বলাই । তা এ বিষয়ে হত্যাকারীর ভ্রমও ন! হতে পারে, 

হত্যাকারী কে ইহা না জানতে পারলে এ বিষয়ে নিশ্চয় কিছুই 
ঠিক করা যায় না। 

কানাই। আমার বিশ্/স হত্যাকারীর মহামায়াকে হত্যা 
করিবারই উদ্দেশ্য ছিল। 

বলাই । যাহা হউক এ রহস্য ভেদ কর্তে হবৰে। 



চতুর্থ খণ্ড। 
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টির েসিনস্ততীর 

উদ্ধার । 

কানাই বিরজার মুভ্তাতে হৃদয়ে বড়ই ব্যথ! পাইল কিন্ত চঞ্চল- 

কুমারীর হতাকারী মহামায়। ব্যতীত আর কেহ নহে এ কথা রা 
করায় কানাই বড়ই উদ্ধিগ্র চিন্ত হইল, বিরজজার মৃদু জনিত দুঃখ 

যেন তাহাতে ক্রমশঃ লোপ পাইতে চলিল। রাজামধ্যে সবল 

বিশ্বাস যে চঞ্চলকুমাদীদ্বারাই এ লোমহর্ষণ কাণ্ড। লকলের 

আগ্রহানুসারে রাজপুরী অনুমন্ধান হইতে লাগিল। কানাই 
খুজিতে খুজিতে চঞ্চলকুম।রীর শম্যার জাজিমের নীচ হইতে 

চঞ্চলকুমারীর পরিধের রক্তরঞ্রিভ একখানা ধৃতি ও রক্তাক্ত 

একখান! ছুরিকা বাহির করার হত্যাকারী যে চঞ্চলকুমারী এ বিষয়ে 

কাহার আর সন্দেহ রহিল না। চঞ্চলবুমারী বলিতে লাগিল-. 

“ আলি কেন বিরজাকে খুন করছে যাব, খুন করলে ঝি এডদিন 

তাকে পুষেছি। মহামায়! ও বিল! উভয়েই বে কানাইর প্রতি 
আসক্ত তাই মহ!ণায়া ঈর্বায় বিরজাকে খুন করেছে” 
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মহামায়া কান্দিতে কান্দিতে বলিল “ আমি কখনও বিরজাকে 

খুন করি নাই। বিরজ! রাত্রিকালে গল্প কর্তে কর্তে আমার 

বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে, অনেক ডেকেও তাকে জাগাতে না পারায় 

আমি যেয়ে তার বিছানায়-শুয়ে থাকি, তারপর আমি আর কিছু 

জানি না, সকালে উঠে শুন্তে পাই বিরজ! আমার বিছানায়। খুন 
হয়েছে। + 

সকলেই বুঝিল মহামায়াকে খুন করিতে গিয়া হত্যাকারীণী 
চঞ্চলকুমারী, ভরমে ও ঘটনাগতিকে বিরজাকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে, 

রাজ্যশুদ্ধ লোক বিশেষতঃ পদচ্যুত রাজার পক্ষাবলম্বী সমস্ত লোক 

বিদ্রোহী হইয়! উঠিল, তাহাদের সকলের অভিপ্রায়ানুসারে বর্তমান 

রাজা ও তাহার কন্য। চঞ্চলকুমারী কারাবন্দী হইল এবং পূর্বের 

রাজ। পুনরায় রাজপদে অভিষিক্ত হইল.। 

ডগ.সাহেব কারাগুহে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। তাহাকে 

যাগর হইতে ধরিয়া আনিয়াছে ঝলিয়। অমাবস্যা নিশিতে সাগরে 

স্বান করাইয়া আনিয়া কালীমার সম্মুখে বলি দেওয়া হইবে। 

পৃণিমা, অমাবস্তায় অনেকে সাগর স্নানে যাইয়! থাকে ইহাই দে 
রাজ্যের চিরগ্রচলিত নিয়ম । কানাই বলাই বলিল *তাহারাও 

সে দিন সাগর ্নানে যাইবে। .তাহাদের সঙ্গে রাজকুমারা 

জ্যোতীর্দনয়ী, মহামায়া, মালতী, অমলা ও যোগানন্দর এবং 

ভবতারণও সাজিল। অবশ্য কানাই বলাই যেখানে কিন্কর 
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গোলকও সেখানে । কিস্কর গোলকও তাহাদের সঙ্গে চলিল 

এখন আর রাজ্যের কেহই র্লানাই, বলাই, 'ফিন্কুর ও গোলককে 

অবিশ্বাস করে না, তাহাদের স্বাধীনভাবে চল! ফিরায় কাহারই 

কোন আপত্তি ঝ সন্দেহের কারণ নাই। ডগ্সাহেবকেও সাগরে 

স্নান করাইয়া আনিবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নেওয়া হইল। 

সাগরে যাইয়া রাজকুমারী জ্যোতিন্ময়ী বলিল “আমি নৌকায় 
উঠিয়। ঢেউ খেলিন। মহামায়া, যোগানন্দ, ভব্ভারণ প্রভৃতিও 

তাহাতে যোগ দিল। কানাই বলাইও সেই নৌকায় উঠিল। 

গোলক কিন্কর মাঝি দাড়ি হইল। চাকরাণী অমল! এবং 

মালতীকেও তাহাদের সঙ্গে অবশ্য নিয়া গেল। বেল। অপরাহ্ন, 

সন্ধ্যার ঝড় অধিক গৌণ নাই । নৌধ! তরঙগশোতে নক্ষত্র বেগে 
ছুটিয়া সকলের চক্ষুর অদৃশ্য হইল। অবশ্য তাহারা সকলেই 
গোপনে সঙ্গে করিয়া যথাসাধ্য ষণ্ষ্ে ধনরত্বও আনিয়াছিল, 

সে নৌকা আর ফিরিল না। ডগ্সাহেব কেবল বলিতেছিল-_- 
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হে ঈশ্বর, হে প্রভু, যিশু আমাকে রক্ষা কর, আমার জীবন রক্ষা 

কর। গোলক যাইবার কালে মনে করিল সাহেবটার যথেষ্ট 

শাস্তি হইয়াছে, একটা জাব হত্যা হতে দেওয়া ভাল নহে। 

এই ভাবিয়। অন্যের অলক্ষ্যে সাহেবকে শৃহ্খলমুক্ত করিয়! রাখিয়া 

যায়। দাহেবও ন্ুবিধা বুবিয়। এক লক্ফে এক নৌকার উঠিয়া 

নেক! ছাড়িয়া দিয়! মুহুর্তে অদৃশ্য হইয়া পড়ল । এদিকে সন্ধ্যার 
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আধার আসিয়। ঘিরিল কেস তাহধদের অন্গুসরণ করিতে 

পারিল না। ৫ | 

সঙ্গীয় উপশ্হিত লোকসমুহ্ বহুফণ অপেক্ষা করিয়।গ যখন 

দেখিল কেহই ফিরিল ন। তখন রাজ্যে গ্রত্যাবন্তণ পূর্ণনক তাহাদের 

পলায়ন সংবাদ ধিল। চঞ্চলবুমারী মনের ছুঃখে কারাগুহে 

ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করিয়া সংসার যন্ত্রণ। হইতে ইহকালের 

জন্য মুক্তি লাভ করিল। 

এ দিকে ডগ্সাহেব কিছুদিন পরে নেক ইংরেজ ফৌড, 
কামান, বন্দুক, গুলি নিয়া আসিয়! পাতালরাজ্য ধ্বংশ পূর্বক 

ধনরত্ব লগ করিল। মলয়দ্বীপের পাভালরাজ্য চিরদিনের মত্ত 
বিলুপ্ত হইল। 

মলয়পুরনিবাসী কতবশুলি অতাবগ্রন্থ লোক বহুদিনের 

চেষ্টায় ছেলেধরা ও লু্টণ ব্যবসা অবলম্বনে এই পাতালরাঙ্য 
পাঠণ কারয়/ছিল তাহা হইতে এই দ্বীপটির নামও মলয়দ্বীপ হয়| 

ইংরেজের ক্ষমতাবলে ও ভগবানের লীলায় ছেলেধরার এই মাড় 

চিরদিনের জগ্য ধ্বংশ হইল 



রগ 

গঞ্চম খণ্ড পারশিউ। 
-€সলতি 

গুরুদক্ষিণ! ও জ্যোতিরবঠু দৃশ্য । 

কানাই বলাই প্রভৃতি স্বদেশে ফিরল, জগদছ্ধা ঠাকুর।ণীর মাল 
ভাপ ঘুরিয়। গেল, শ্যামলালের দ্রী রামায়ণ মহাভারত এ 

আবার আননের সৃহত সংসার গৃহস্থালিতে মন দিনে, শ্ট।মলালে 

আনন্দ ধরেনা। ঈছিণপান্ডার উভয় রাজসংসারের অপহ্থতা 

কন্তা মিলিল। নিভাই ঠাকুরের ইচ্ছায় মহাসমারোহে রাজকন্যা 

মহামায়ার সঙ্গে কানাইর এবং জপর] রাজনন্দিশী জ্যোভিষ্ময়ীর 

সঙ্গে বল।ইর 'বিধাহ হইল। এতদিনে মহামায়া ও জ্যোতিথ্ম়ীয। 

মনের সাধ পুরণ হইল। নিতাই ঠাকুরের গুরুদক্ষিণা গিলিয়াছে। 
ভাল ঘর ও পাত্রী দেখিয়া যোগানন্দকে বিবাহ করাইল। রামতারণ 

ঘোষের এভদ্রিনে তগবশড সাধন সফল হইয়াছে। তাহার হারাণ 

ধন ভবারণকে পাইয়াছে। তাহাকে ভালঘর ও পাঞ্জা দেখিয়। 

ধববাহ করাইয়া সুখী হইল। এই উত্সবে হাবার মাও আনন্দে 

যোগদান করিল। সকলেই বুঝিল নিতাই ঠাকুরের কথাই লতা, 

দ্ষণপাড়ার রাঙা উপেন্দ্রনারায়ণ নিতাই ঠাকুরকে সাস্টাঙ্গ 

প্রণিপাত পূর্বক বল্লিল.“গুরুূদেৰ এ অধম অন্ত ব্যক্তির অপরাধ 

লইবেন না। ভাগনার কগাই লহ), আপনার কথাই স্ভ্রান্য। 
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আপনার কথ! অবহেলা করিয়া কতই দুঃখ ভোগ করিলাম ও 

ল॥ঞ্থিত হইলাম। আমাকে ক্ষমা রুরুন |? 

নিতাই ঠাকুর । বস, আমরা সকলেই নুন্যাধিক অন্তর, 
আমার সত্য বলিবার ক্ষমত। কি ?2 দেবাদিদেব মহাদে৭ যাহ! 

বলান তাহাই সত্য ও অভ্রান্ত, আমি ক্ষমা করিবার কে ১ সেই 

সর্ববনিয়স্তা মহেশ্বরের নিকট কারমনেোবাক্যে ক্ষন! প্রার্থনা কর, 

তাহার অপার করুণা, তিনি অবশ্য (তোমায় ক্ষমা করিবেন । 

রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ তখন করযোড়ে উদ্ধ মুখে কায়মন- 

বাক্যে কাতরকণ্ে বলিল “হে দেবাদদেব মহেশ, নিজ দয়া 

গুণে এ অধম ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।” 

শ্যামল।ল কিস্করকে বিবাহ করাইতে ক্রটি করিলেন না। 

কিছুদিন পরে নিতাই ঠাকুর শিব স্বস্তায়ণ আরস্ত করিলেন 

তাহার ইচ্ছানুসারে স্বস্তযয়ণ সময়, শ্টামলাল, কানাই, বলাই, 
তবনারণ, যোগানন্দ, সন্ত্রীক কিন্কর, রামঠারণ ঘে|ব, ও জগদন্য। 

ঠাকুরাণী 'ও গোলক, সদ! চাকর প্রভৃতি সেই স্থানে উপস্থিত 

রাহল। এমন সময় এক বৈষ্ুব ও বৈ্ুবী আসিয়। বাহিরে 

পান ধরিল। তাহারা আর কেহ নহে কেবলার মা ও ব্রজকিশোর 

তাহারা বেহাল! ও খঞ্জনী বাজাইয়! 'ভল্জি গর গদ কে গইভে 

ল[গিল। 
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ডি সপ টস ৮ 
িস্ ০ সপ ১ সস টিসি 

গন! 

বাউলের স্তর । 

মোর! রাধা কৃষ্ণ নাম গাই দুয়ারে দুয়ারে। 

সেনানের জোরে তরেযাব ভবের পুপারে ॥ 

সে মধুর নাম গান যেমন আঅযুত পান, 

শোক দুঃখ জ্বাল! সব যায় চলে দুরে ॥ 

দিব! নিশি সে নাম গাও আর কিছুতে মন নাহি দেও, 

মন প্রাণ শীতল হবে ভাস্বে সুখের পাথারে ॥ 

গান থামলে নিতাই ঠাকুর বলিলেন “উহাদ্িগকে ভিতরে 

আন |” 

তাহাদিগকে ভিতরে আনা হইল। নিতাই ঠাকুর মহ্াথায়ার 

দিকে চাহিয়া বলিলেন “মা মহামায়া, আমি এখন মহাদেবের 

পুজায় বাসর তোমরা মহেশ্বরের একটি সঙ্গীত কর।” তখন কানাই 

বলাই মহামায়। ও জ্যোতির্ায়া একর হইয়! ভক্তিভরে গান ধরল) 

গান। 
রাগিণী নেহাগ খাম্বাজ__ত।ল কাওয়ালী | 

“ডাকি প্রভে। কাতরে ভোমায়। 

জানি সাধন ভজন জানেন! যে জন, 

অধম হলেও, ঠেলন! পায় ॥ 

তুমি বিশ্বেশ্বর করুণা আকর 

অনন্ত অপার অমৃত সাগর» 



পু গুরুদক্ষিণ। ও জো ভিন্মরী দৃশ্ু | 
লি ্ শে ও ০ শা আয আল ভ শপ শর আত আশ ক ০০০ সপ স্্প্ স্পা পপ স্সপ স্প 

হারানোর নর মাটি এজ অব টি তাপ ০ 0০৫ ০০০৯ অর উজ এ এরর রর চর আজ রা গ্পাজস্কস্ 

চে ডে ৩০ 

নিশ্বনায়ক জগত জনক সম্ভ।নে রেখো চরণ ছায়॥ 

না আছে তকতি নাহি জানি স্তৃতি 

(রখ তব পদে মতি, হে অগতির গতি 

তোমারি চরণে করিহে প্রণতি আজি বসে ভবে তব ভরসায়। 

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে নিতাই ঠানুর ভক্তি ভরে শিন পুজা 

আর্ত করিলেন। নিনিবস্ে পৃক্কা সমাপনান্তে সকলকে আশীর্বাদ 

ও প্রপাদ বিতরণ করির! নিতাই ঠাকুর গন্তীর কে বলিলেন 

“জাশামুরূপ আমার আজ বিশ্বেশ্বরের পুজা।শেষ হইল। 

অন্ত তোনরাদবিশেশ্বরের কৃপায় যে অপুর্ব ঘটন! ও দুর্লভ দুষ্ট 

দেখিৰে ভাহ প্রত্যক্ষ কর! সকলের ভাগ্যে ঘটে না । তোমরা 

তদদর্শনে ভীত, বিম্মিত ব স্তন্তি্ন হইও ন|। মহাদেবে আত্ম 

সমর্পণ পূর্ববক ভর্জিপূর্ণ হৃদয়ে সংসারে কর্তব্য কর্ম করিয়া 

যাও তাহ। হইলেই অস্থি প্রভুর পদ লীভ করিতে পারিবে। 

চির মোক্ষ নুখ প্রাপ্ত হইতে পারিবে ।৮ 

এইরূপ বলিয়। নিই ঠাকুর উর্ধানেত্রে উদ্ধমুখে তক্তিভাবে 

করষোড়ে ঝলিলেন “প্রো! আর কেন, আমার কাক সারা হয়েছে, 

আমাকে গ্রহণ করুণ।” 

যেই এ কথ! কলা অমনি নিতাই ঠাকুর ভূমিতে অন্ত্ান হইয়া 
গড়িয়া গেলেন ' মকলে বলিয়! উঠিল “এন হ'ল, একি হ'ল ।” 



গ্রুদক্ষিণা । ২৬৫ 
০ ০ পপ পা ররর উপ 

০ সস সা সস সু শপ 

কেহ ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল, কেহ নিতাইঠাকুরের মাথায় 
জল দিতে লাগিল। কবিরাজ আসিয়া নাড়ী ধরিয়। বলিল 

* এ যে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে ।৮ 

এসিষ্টাপ্ট সার্ডন ডান্তার এবং সাহেব ডাক্তারও আসিল 

ফ্টেথিস্কোপ লাগাইয়া হৃদযন্্র পরীক্ষা! করিয়া বলিল 001) 11 
13 81799) 500৮ অর্থাৎ জীবন ত অনেকক্ষণে চলে গিয়াছে । 

সদ! চাকর জিড্ঞাস! করিল “প্রভু কি ব্য/মতে মার! গেলেন? 

সাহেব উত্তর করিল “6 15 10876]5 10626 0150286, 

ভার্থাৎ ইহা পরিষ্কার হৃদ্রোগ। 

সদানন্দ কানাইকে জিজ্ঞাসা করিল “সাহেব কি বলে ?” 

কানাই। গুরুদেব হৃদরোগে মারা গিয়াছেন। 

সদা । (সবিষ্মিয়ে) কই প্রভুর ত কোন দিন হুদ্রোগ 

মিদ্রোগ ছিল না। এ ইচ্ছ৷ স্ৃত্যু হবে। 

ডাক্তার কবিরাজ চলিয়া গেলে নিহাইঠাকুরের ম্বৃতদেহ 

একখানি বন্ত্াচ্ছাদিত করিয়! রাখা হইল। তঙপরে সকলেই 

লক্ষ্য করিল দেয়ালের গায় খটাখট্ কি শব্ধ হইল। সকলেরই 

সেদ্দিকে দৃণ্টি পড়িল।, দেওয়ালের গাঁয়ে এক অলৌকিক দৃশ্বু 

দর্শনে মকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল। তাহারা দেখিতে পাইল 

হুরগৌরীর মুস্তি, তদুপরি রাধাকৃষ্ণের বিমল ধুগলমুণতি, প্রকৃতি 



২৬৬ গুর দক্ষিণা ও জ্যোতির্দায়ী দৃশ্য । 
তি পিপাসা (৮৭ এরর সু পর সর" এর ডু পঃ জজ ৪ পে পর শত আজ পর পনি এ আন স্উজ শ সপ এ শা শা সা জজ শি. স্লিপ আচ 

৩ ও হল ৩ সপ পপ ০ ০০০ জাপান পচ এ পর না! আন এপস এ উট স্ঞজ ওটি 

পুরুষের লীলা চার হুরগৌরীর পাদদেশে প্রফুল্ল বদনে সদানন্ন 
চিনে নিতাইঠাকুর বসিয়া রহিয়!ছে। 

এইরূপ উজ্জ্বল জ্যোতির্শরয়ী-দৃশ্য দর্শনে সকলে ভন্ি 

রোমাঞ্চিত কলেবরে ভূমিতে জানু রাখিয়া করযোডে ভক্তিপুর্ণ 
স্তোত্র গন করিডে লাগিল-__ 

গান। * 

ভৈরবী--একতালা 1 

“নমঃ পুরুষ প্রকৃতি বিশ্বপতি 

নিশ্ব শজন কারকহে। 

নমঃ জগত ঈশ্বরী জগত ঈশ্বর 

জীবত্রাণ দায়ক হে ॥ 

নমঃ পতিত পালন অধম তারণ 

অধম পালক হে। 
নমঃ দুঃখ সংহারক মোক প্রদায়ক 

অস্তিমে মোক্ষপদ দায়ক হে॥” 

উজ্্বল জ্যোতির্ময় দৃশ্য তন্মুহর্তেই অদৃশ্য হইল। জগদন্থা 
ঠাকুরাণী তক্তিপ্রত আনন্দ অশ্রুপূর্ণ চক্ষে মাল! ঘুরাইনডে 

ঘুবাইতে বলিলেন ?"বমাজজ কানাই বলাইর গুরুদ'ক্ষণার সুফল 

ফলিল আমাদের সকলের জ্লীবনও সার্থক হল 15. 



গুরুদক্ষিা। ২৬৭ 
রর সপ ক এপ্স গর চপ ওমা এ আও বর ৪৮ 

শি শপ সস পা পাট রড পর টস কত 
০ সি বি 

আআ স্ 
পি এট 

সদ! চাকর ভক্তি গদগন্কণ্ে বলিল “আমিও স্বর্গমখ দেখে 
ধরি ১০১৭ গট 
ললন। 

গোলক বলিল “আমিও হাল ধর! শিখে নিলাম ।” 

কেবলার মা ও ব্রজকিশোর বলিল “আমরাও রাধাকৃ্ণ নামের 

মহিমা বুঝে নিলাম 1” 

পরিশেষে শ্যামলাল গম্ভীর স্বরে বলিল “কি অপূর্বব দৃশঠ 

দেখিলাম । হরগৌরীর প?ভলে মহাত্মা নিতাইঠাকুরের প্রশান্ত 

মুভি শান্তিপূর্ণ প্রফুল্ল বদনে উপবিষ্ট, তদুপরি প্রকৃতি পুরুষেরও 

লীলা মহাত্মা নিতাইঠাকুর এশীশগ্চি বলে নিশ্চয়ই সাযুজ্য মোক্ষ 

লত করিয়াছ্েন। ভিনি স্বীয় আয়াসে যে এঁশীশক্তি অর্জন 

করিয়াছিলেন তদ্ারা ভিনি রামতারণ ঘোষের ও সদানন্দের জীবনের 

গতি সতপথে চালিত করিলেন, কানাই বলাইস্বার! অসাধ্য সাধন 

করিলেন এবং পরিশেষে স্বয়ং পরম সবৃগতি লাভ করিলেন 

সে এবশক্ডির একূপ অলৌকিক অসাধারণ ক্ষমতা যে উতলা 

ঘটনা-শ্রোত অভাবনীয় ভাবে পরিবর্তন করিয়া শান্তিপূর্ণ সুখময় 

পরিণাম সংঘটন করিয়াছে, হে প্রাভে। বিশ্বেশ্বর, এ অঙ্ঞ অধমকে 

সেইরূপ এশীশক্তি অর্জনের ক্ষমতা ও সেইক্নূপ এশীশক্তি 

প্রদান করুন যেন অস্তিমে দন্গতি লাঁত করিয়। চির সুখ-শান্তি 

ভোগ করিতে»পাঁরি।” 

৮০ 
শর 



২৬৮ গুরুদঞ্ষিণ। ও জ্যোতিত্রী দৃশ্ঠ। 
ম 

পু পু টিনিতি 
 ওপাহস্্রশররট। (কব জজ 

নু 
রশ 

চা ইস নাস্তা 

, রাজা উদেন্দ্রনারায়ণের মোসাহেবের ' ছুই চক্ষু অন্ধ হইয়' 

গড়িয়াছিল, সেও অনুতপ্ত হৃদয়ে নিতাইঠাকুরের শিবপুজা স্থলে 

আসিয়াছিল। সে বলিল হায় আমি আহ্ধা হয়ে পড়েছি 

আমার ভাগ্যে এই জ্যোতিষ্মীয় দৃশ্ব: দেখা হল না.।-..কি 

ছুট ! কি দুরদৃষ!! | | 












